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BESTUURSMEDELINGEN

• ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Het bestuur van de Europese Slangenvereniging nodigt
haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 22 mei 1996 ten huize van
de secretaris.

Voor de benoeming van een kascommissie zoekt het
bestuur van de Europese Slangen Verenging leden die
bereid zijn het financieel jaarverslag en de begroting te
controleren. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij
de secretaris.
• LACERTA

Wie de vergadering wil bijwonen, dient zich ten minste
zeven dagen voor de vergadering bij de secretaris te
melden. Op de agenda staan de volgende punten:

Van Lacerta ontvingen wij de mededeling, dat ook deze
vereniging inmiddels te vinden is op Internet en wel onder
het adres:

- welkomstwoord door de voorzitter
- verslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar
- financieel jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar
- begroting voor het komende verenigingsjaar
- statutair aftreden van de penningmeester, dhr. G.
Gomes. Dhr. Gomes stelt zich herkiesbaar.Tegenkandidaten dienen zich ten minste vi1 dagen voor de datum
van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het
bestuur te melden. Hun kandidatuur dient door ten
minste vijf leden ondersteund te worden.
- statutair aftreden van de voorzitter, dhr. P. Stoel. Dhr.
Stoel stelt zich herkiesbaar.Voor tegenkandidaten geldt
de procedure zoals hierboven beschreven.
- benoeming van de kascommissie
- ingekomen stukken
- algemene rondvraag

http://www.xs4al1.nl/-1acerta
E-mailadres: Lacerta@xs4a1l.nl (niet gebruiken om kopij
door te geven).
• ENGELSE PAGINA'S
IN LS 16-1

Tot onze spijt zijn in een beperkt aantal exemplaren van
de Nederlandse uitgave van Utteratura Serpentium 16-1,
enkele pagina's verwisseld met de Engelse uitgave. Mocht
u in het bezit zijn van zo'n 'fout' boekje, dan kunt u dit,
met duidelijke vermelding van de afzender, aan de penningmeester retourneren (G. Gomes, Pauwenveld 18,
2727 DE ZOETERMEER). Per ommegaande ontvangt
u dan een correct exemplaar. Onze excuses voor dit
ongemak.

De vergadering begint om 20.00 uur. Het adres is W.A.
Vultostraat 62 te UtrechtTelefoon: 030-2801 115
(na 18.00 uur).
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MEDEDELINGEN VAN HET
0.0.S.-BESTUUR.

VAN HET MINISTERIE

WAT NU?

Krachtens artikel 6 van de Wet bedreigde uitheemsedier- en plantesoorten heeft de Minister de mogelijkheid handelaren te verplichten de gegevens over het in
voorraad houden, ontvangen, verkopen of afleveren van
levende of dode dieren en delen of produkten daarvan,
behorende tot onder artikel 3 en 3a aangewezen soorten te administreren en hieromtrent regels te stellen.
Voor zover deze regeling betrekking heeft op dieren
treedt deze op I januari 1996 in werking. De handelaar dient de administratieve gegevens op vordering ter
beschikking te stellen aan de bevoegde controle- en
opsporingsinstanties.Voorts dient men jaarlijks een
afschrift van het register over het voorgaande jaar vóór
1april aan het CITES-bureau te zenden.

Wat moet u nu gaan doen?
Als u een dier koopt of in fokleen krijgt van iemand, dan
moet u dat vermelden op het Ontvangst- en afleveringsregister Dieren. Gaat het hier om dieren die niet in
Nederland zijn nagekweekt, dan moet u daar het nummer van het CITES-document bij vermelden.
Voor aantoonbaar in Nederland nagekweekte dieren
vervalt die verplichting. Gaat u een dier verkopen, ruilen of uitlenen, dan moet u dat ook vermelden op het
Ontvangst- en afleveringsregister Dieren. U dient bij dieren die niet in Nederland zijn geboren het nummer of
liefst een kopie van het CITES-document erbij te leveren. De koper dient dan zelf ook een exemplaar van het
Ontvangst- en afleveringsregister in te vullen. Hebt u nu
geen nummer of kopie van het CITES-document, dan
mag u de dieren niet verkopen, ruilen of uitlenen. Of
er ontheffing wordt gegeven door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en visserij op het verhandelen van dieren zonder een CITES-nummer of -document, weten we niet. U kunt hiervoor het beste zelf een
verzoek doen bij het CITES- bureau.Voor aantoonbaar
in Nederland nagekweekte dieren vervalt die verplichting.Worden er dieren geboren of sterven ze, dan moet
u dat ook op het Ontvangst- en afleveringsregister Dieren
vermelden.Aan het einde van een jaar sluit u het register af en u zendt een kopie voor I april van het volgende jaar (dus voor I april 1997!) naar het Cites-bureau.
Het origineel bewaart u goed. Er bestaat een kans dat
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
uw administratie gaat controleren.

DE DIRECTEUR NATUURBEHEER,
Dr. ir. H.S.B.M. van Asperen.
WAT BETEKENT DIT?

Houders van dieren die vallen onder artikel 3 en 3a van
de wet BUDEP moeten vanaf I januari 1996 een administratie gaan bijhouden. Het gaat hier zowel om kopen,
verkopen, ruilen, sterfte en geboorte van dieren. Het bijhouden van uw administratie doet u op het bijgevoegde formulier Ontvangst- en afleveringsregister Dieren.
TIP: vergroot het op een kopieerapparaat een aantal
keren tot A4 formaat!)
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OOK PARTICULIEREN?

van geboorte of sterfte sprake, dan dit vermelden in

Waarom moeten particulieren ook een administratie

van het dier vermeld.Als hulpmiddel voor de te hante-

kolom G. In kolom D wordt de wetenschappelijke naam
bijhouden? In de wet wordt de definitie van handelaar

ren wetenschappelijke benaming kan de meest recen-

heel ruim geïnterpreteerd. Met het verkopen, ruilen of

te lijst van het CITES-bureau van het Ministerie van

uidenen van uw nakweek dieren valt u al onder de defini-

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij worden gebruikt.

tie handelaar.Wees verstandig en houd uw administra-

Betreft het delen of producten van dieren, dan hiervan

1

tie goed bij!Tot slot wil ik nog opmerken dat de wet is

melding maken in kolom G. In kolom E wordt het aan-

gebaseerd op de omgekeerde bewijslast.Wij houders

tal dieren vermeld. In kolom F wordt het nummer inge-

moeten kunnen aantonen dat wij onze dieren legaal hou-

vuld van het op de dieren betrekking hebbende CITES-

den en/of verkregen hebben. Het op de juiste wijze

document,afgegeven door het CITES- bureau. In kolom

gebruik maken van het stamboek en de stamboek- for-

G kunnen individuele kenmerken, zoals chips of tatoe-

mulieren (registratie- en mutatieformulier, formulier

ages worden vermeld, eventueel een omschrijving van

Nesten, het verkoop- en uideencontract) helpt u in het

de dieren, of elke andere opmerking relevant in het kader

aanvoeren van het bewijs. Maar naast het stamboek moet

van de wet.

u ook de bovengenoemde administratie bijhouden, mits
het om dieren gaat die vallen onder artikel 3 en 3a van

René Gaal, bestuurslid 0.0.S.

de Wet BUDEP. Op het •Ontvangst- en affeveringsregis-

P. van Troostwijkstraat 283,

ter DIEREN• van het Ministerie van Landbouw,

2522 DT Den Haag.

Natuurbeheer en Visserij kunt u onder kolom G (opmer-

TeL· 070-3193176

kingen) het stamboeknummer van de dieren invullen.
DUS: Houd uw administratie voor het Ministerie en het
stamboek goed bij!!
AANWIJZINGEN VOOR INVULLEN
VAN REGISTER

Achter Volgblad: wordt het nummer van het volgblad
vermeld. De volgbladen worden doorgenummerd. In

kolom B wordt de datum ingevuld waarop dieren zijn
geleverd of verkregen. Ook wordt hier een datum van
overlijden of geboorte vermeld. In kolom C wordt de
naam, het adres en het land vermeld van degene van wie
dieren zijn afgenomen of aan wie dieren zijn geleverd. Is
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nummer

A

Volgblad:

datum

B
C

D

naam, adres en land, afnemer/leverancier diersoort - omschrijving

Ontvangst- en afleveringsregister DIEREN

E
eenheid

Bijlage A bij de Regeling administratie van handel in bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten

F
nr. CITES-document
opmerkingen

G

