
Aan de aanvragers van CITES-documenten 
  
Met deze mail willen we u graag nog eens een aantal tips geven die het behandelen van uw 
aanvragen vlotter zullen laten verlopen. 
  
Voor aanvragen voor nakweekdieren: denk eraan om eerst uw verklaring van kweek (DOB) in te 
dienen per nest/legsel, en dan op basis hiervoor voor elk individueel dier een certificaataanvraag 
(EUC) in te dienen. Op deze manier zullen bepaalde vakken op uw certificaataanvraag reeds ingevuld 
zijn aan de hand van de informatie die u al verstrekt heeft in uw verklaring van kweek en is de kans 
op fouten alvast kleiner. Denk er ook aan om kleurenscan van voor- en achterkant van de certificaten 
van uw ouderdieren telkens op te laden in uw verklaring van kweek. 
  
Algemeen willen we u nog eens meegeven wanneer u originele documenten moet opsturen naar 
onze dienst: 
  

Type aanvraagdocument Origineel certificaat 

verzenden: ja/neen 

Toevoegen bij uw aanvraag in 

het onlineaanvraagsysteem 

Certificaten die bestaande 

certificaten vervangen (vb. 

voor een specimen dat opgezet 

moet worden, een specimen 

geïdentificeerd met een 

microchip, etc.) 

Ja: originele certificaten 

moeten steeds naar onze 

dienst verzonden worden  

Kleurenscan van voor- en 

achterkant van de certificaten 

Uitvoervergunning of 

wederuitvoer van specimens 

uit Bijlage A die gedekt zijn 

door certificaten 

Ja: originele certificaten 

moeten steeds naar onze 

dienst verzonden worden  

Kleurenscan van voor- en 

achterkant van de certificaten 

Certificaten voor jonge 

specimens afkomstig uit uw 

nakweek  

Neen: originele certificaten 

van de ouderdieren moeten 

niet naar onze dienst 

verzonden worden, tenzij dit 

expliciet gevraagd wordt door 

de dienst.  

Kleurenscan van voor- en 

achterkant van de certificaten 

toevoegen in de verklaring van 

kweek.  

  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
De Cel CITES 
  
  
Cel CITES / Cellule CITES | Leefmilieu / Environnement |  
Galileelaan, 5/2  – 1210 Brussel / Avenue Galilée 5/2  – 1210 BRUXELLES 
  
Voor aanvragen en uitleg over CITES: www.citesinbelgie.be / www.citesenbelgique.be / 
www.citesinbelgium.be 
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