Europese regelgeving bij het kopen, verkopen of ruilen van slangen
De Europese Unie reguleert de handel in dieren en planten en deze verordeningen zijn gebaseerd op
de CITES lijsten. De originele Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in
het wild levende dier‐ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer is
sinds 9 december 1996 van kracht. Deze verordening wordt wanneer dit nodig is steeds aangepast
door amendementen, waarvan de meest recente versie Verordening (EU) 2019/2117 van 29 novem‐
ber 2019, is.
Deze is in alle talen van de EU te downloaden van de EUR‐Lex website: eur‐lex.europa.eu/legal‐con‐
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:01997R0338‐20200101
In deze verordening zit ook een bijgewerkt overzicht van de Annexen A, B, C en D.
De soorten die zijn opgenomen in CITES en ook andere soorten die niet onder CITES vallen, maar die
de Europese Commissie wil beschermen, zijn ingedeeld in 4 EU‐Annexen A, B, C en D (in plaats van 3
appendices bij CITES).
Annex A omvat alle CITES Appendix I‐soorten. Hieraan zijn ook een aantal Appendix II‐soorten toege‐
voegd. Daarnaast kunnen er ook soorten worden toegevoegd die door andere Europese richtlijnen
zijn beschermd en die niet noodzakelijkerwijs CITES‐soorten zijn.
Annex B omvat de meeste van de CITES Appendix II‐soorten, voor zover niet al genoemd in Annex A.
Annex C omvat de meeste van de CITES Appendix III‐soorten, voor zover niet al genoemd in Annex A
of B.
Annex D omvat de soorten, niet genoemd in Annex A, B of C, waarvan de import in de Europese Ge‐
meenschap wordt gevolgd.
Documenten die u nodig heeft als u Annex A of Annex B‐soorten wilt kopen of verkopen
EG certificaat (CITES document)
‐ alle Annex A‐soorten.
‐ Annex B‐soorten waarvan de legale herkomst niet kan worden bewezen.
In het algemeen zal het niet mogelijk zijn om deze dieren mee te brengen naar de Slangendag omdat
alle benodigde documenten en formaliteiten van de verkoper en van de koper moeten hebben
plaatsgevonden vóórdat de overdracht van het dier plaats vindt.
Verklaring van overdracht
‐ Annex B‐soorten waarvan de legale herkomst kan worden bewezen.
Een verklaring van overdracht bevat de namen en adressen van de verkoper en van de koper, be‐
schrijving van het dier (wetenschappelijke naam, kenmerken, geslacht, geboortedatum (voor na‐
kweekdieren), het importcertificaatnummer (voor wildvangdieren), plaats en datum van overdracht
en de handtekeningen van de verkoper en van de koper. Als het een wildvangdier betreft dan wordt
geadviseerd om hieraan ook een kopie van het originele importcertificaat toe te voegen.
Aanvullende eisen
Sinds medio december 2019 gelden voor de overdracht van Annex‐B dieren aanvullende eisen. Je
moet namelijk bij verkoop niet meer alleen de herkomst van het dier zelf kunnen aantonen, maar
ook de herkomst van de ouders van dat dier. Vooral voor de boa’s, pythons en cobra’s zal dit veel
houders in de problemen brengen, omdat op dit moment voor de meeste dieren slechts een over‐
drachtsverklaring van het dier zelf aanwezig is. Het wordt daarom geadviseerd om vanaf nu bij koop,
verkoop of ruil een aangepast formulier te gaan gebruiken bij elke overdracht van Annex B‐dieren.

Heb je zo’n legale herkomstverklaring voor de ouderdieren niet, dan wordt aangeraden zo snel mo‐
gelijk contact op te nemen met de verkoper/kweker van het dier, zodat die alsnog zo’n verklaring kan
afgeven.
Blanco overdrachtsverklaringen zijn beschikbaar via onze website www.snakesociety.nl bij het tabje
Slangendag. Daar vind je een Nederlandstalig en een Engelstalig formulier en ook een overzicht van
de slangen die op de Annexen A, B, C en D staan.

