
CITES II of Bijlage B vogels en ons  Overdrachtsformulier. 
 
In juli 2019 is een CITES nieuwsbrief verstuurd waarin nieuwe regels voor het bewijzen van 
de legale herkomst van dieren die geplaatst zijn op de Europese Soortenlijst, bijlage B, 
worden genoemd. 
 
In de Europese basisverordening (EU) 338/97 staat dat handelsactiviteiten met kooi- en 
volièrevogels, die op bijlage B staan vermeld, verboden zijn, behalve inden ten genoegen 
van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat ( in ons geval dus Nederland) is 
aangetoond dat die vogels verkregen werden overeenkomstig de geldende wetgeving inzake 
instandhouding van de wilde flora en fauna. 
 
De anno 2019 geldende Nederlandse wetgeving vinden we terug in de Wet 
natuurbescherming en dan vooral in het Besluit natuurbescherming dat de verboden 
handelingen benoemd en in de Regeling natuurbescherming, waarin vrijstelling wordt 
gegeven voor gefokte vogels en soorten op de bijlagen van CITES. 
 
Er wordt niet letterlijk geschreven dat de legale herkomst moet worden bewezen van levende 
dieren van bijlage B. 
De vorm en inhoud van zo’n bewijs staat dan ook niet in de Basisverordening. 
 
Op 21 maart 2019 is een Mededeling van de EU Commissie verschenen onder nummer 
2019/C 107/02. 
In deze mededeling zijn richtsnoeren opgenomen voor het bewijs van legale verwerving voor 
levende dieren van in bijlage B genoemde diersoorten en vereiste bewijsstukken. 
 
Dit is nieuw! 
In het Besluit natuurbescherming is de verplichting omschreven ten aanzien van het voeren 
van een administratie. 
De diersoorten, genoemd in bijlage B, vallen ook onder deze verplichting, met uitzondering 
van gefokte vogels, die van een gesloten pootring (bondsring) zijn voorzien en voor een 
nader omschreven groep papegaaien en parkieten. 
 
DE OVERDRACHTSVERKLARING 
Door de verkoper van een vogel uit de bijlage B, moet de koper een document worden 
verstrekt waaruit de legale verwerving van de te verkopen dieren(en) blijkt. 
De NBvV heeft al meerdere jaren daarvoor een “Overdrachtsverklaring” in omloop. 
Deze verklaring is te downloaden vanaf de website van de bond. 
 
Door CITES Nederland wordt nu ook een standaard overdrachtsverklaring opgesteld voor 
bijlage B vogels. 
Deze staat in de tweede helft van 2019 op hun website. 
Om de tijd tussen nu en het verschijnen van de CITES overdrachtsformulier te overbruggen 
adviseren we de leden van de bond het huidige NBvV-overdrachtsformulier te blijven 
gebruiken bij de verkoop en aankoop van bijlage B vogels in Nederland. 
Indien mogelijk zal vanaf NK VOGEL ’20 te Zwolle een aan de CITES versie aangepaste 
overdrachtsformulier via de NBvV beschikbaar zijn. 
 
Kooi- en volièrevogels die voorkomen op de Europese soortenlijst, 
Bijlage B, 
en of de CITES appendix II. 
 
De hieronder genoemde vogelsoorten zijn aantoonbaar in Nederland gefokt. 
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(Bron: Kooi- en volièrevogels in Nederland, Een onderzoek naar de biodiversiteit aan kooi- 
en volièrevogels, die aantoonbaar door vogelliefhebbers in Nederland worden gehouden, 
Onderzoekperiode 2002 t/m 2018, maart 2018, uitg. Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers) 
  
Zaadetende vogels  
 
Orde Passeriformes = zangvogels 
Familie Estrildidae = prachtvinken 
Geslacht Amadava 
Amadava formosa   Groene tijgerastrilde  
 
Geslacht  Lonchura (synoniem Padda) 
Lonchura fuscata   Timor Rijstvogel 
Lonchura oryzivora   Rijstvogel, inclusief kleurmutaties. 
 
Geslacht Poephila 
Poephila cincta cincta  Gordelgrasvink, inclusief kleurmutaties.  
 
Familie Fringillidae = vinkachtigen 
Geslacht Carduelis 
Carduelis yarrellii   Yarrell sijs 
 
Vruchten, honing- en insectenetende vogels 
 
Orde Bucerotiformes 
Familie Bucerotidae = neushoornvogels 
Geslacht Buceros 
Buceros rhinoceros   Gewone neushoornvogel 
 
Geslacht Penelopides 
Penelopides panini   Filippijnse neushoornvogel 
 
Orde Musophagiformes 
Familie Musophagidae  = toerako’s 
Geslacht Tauraco 
Tauraco corythaix   Witkamtoerako 
Tauraco erythrolophus  Roodkuiftoerako 
Tauraco fischeri   Fischer’s Toerako 
Tauraco hartlaubi   Hartlaub’s Toerako 
Tauraco leucolophus   Witkuiftoerako 
Tauraco leucotis   Witwangtoerako 
Tauroco livinstonii livinstonii  Livingstone Toerako 
Tauraco livingstonii cabanisi  Cabani Toerako 
Tauraco persa persa   Groenkuiftoerako 
Tauraco persa buffoni  Buffon’s Toerako 
Tauraco porphyreolophus  Purperkuiftoerako  
Tauraco schalowi   Schalow’s Toerako 
Tauraco schuetti   Zwartsnaveltoerako 
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Orde Passeriformes = zangvogels 
Familie Leiotrichidae = gaailijsters 
Geslacht Garrulax 
Garrulax canorus   Witbrauwgaailijster 
 
Geslacht Leiothrix 
Leitrix argentauris   Zilveroor nachtegaal 
Leiotrix lutea    Japanse nachtegaal 
 
Geslacjt Liocichla 
Liocichla omeinensis   Omei timalie 
 
Familie Sturnidae = spreeuwen 
GeslachtGracula 
Gracula religiosa   Grote Beo 
 
Geslacht Leucopsar 
Leucopsar rothschildi   Bali spreeuw 
 
Familie Thraupidae = tangaren 
Geslacht Gubernatrix    
Gubernatrix cristata   Groene kardinaal 
 
Geslacht Paroaria 
Paroaria capita   Mantel of geelsnavel kardinaal 
Paroaria coronate   Roodkuif kardinaal 
 
Geslacht Tangara 
Tangara fastuosa   Veelkleuren tangara 
 
Familie Ramphastidae = toekans en arassari’s 
Geslacht Pteroglossus 
Pteroglossus aracari   Zwartnek arassari 
 
Geslacht Ramphastos 
Ramphastos sulfuratus  Zwartborst toekan 
Ramphastos toco   Reuzen toekan 
Ramphastos tucanus   Roodsnavel toekan 
Ramphastos vitellinus  Groefsnavel of dottergele toekan 
 
 
Orde Psittaciformes = Papegaaiachtigen 
Familie Psittacidae, Loriidae en Cacatuidae 
 
Alle vogelsoorten die behoren tot de Orde Psittaciformes, dus Lori’s, Kaketoes, Papegaaien 
en Parkieten staan op de Bijlage B van de Europese soortenlijst. 
Hierop zijn twee uitzonderingen 

a. alle soorten die geplaatst zijn op de Bijlage A  
b. de Grasparkiet, de Halsbandparkiet, de Valkparkiet en de Agapornis roseicollis 

komen niet voor op Bijlage B , noch op Bijlage A. 
 
 

 


