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IDENTIFICATIE DOOR MICROCHIP VAN JONGE SCHILDPADDEN, 
ANDERE REPTIELEN EN AMFIBIEËN VAN BIJLAGE A  

 
Ref:  
Datum :  
Bijlage:  
Bestemmelingen: houders, kwekers en handelaars in schildpadden, andere reptielen en amfibieën van 
Bijlage A  
 
Doel:  
 
Deze omzendbrief legt uit op welke manier schildpadden en andere reptielen moeten geïdentificeerd 
worden en aan welke regels er moet voldaan worden om op een legale manier met reptielen te kweken en 
te verhandelen. 
 
Achtergrond: 

 
In 2012 heeft de cel CITES, in samenwerking met de universiteit van Gent, een studie uitgevoerd naar de 
effecten van het chippen van pasgeboren Griekse landschildpadden. Deze studie heeft uitgewezen dat de 
nieuwe generatie microchip (die kleiner zijn dan de klassieke microchips) geschikt zijn om ingeplant te 
worden in landschildpadden (Testudo hermanni, Testudo graeca en Testudo marginata) met een minimale 
lengte van het buikschild van 4.5 cm. De studie geeft aan dat er geen problemen met het welzijn van de 
dieren is na inplanting of op langere termijn. 
 

Concreet: wat verandert er voor de identificatie van Testudo hermanni, Testudo graeca en Testudo 
marginata? 

Vanaf 1 september 2013 zal de cel CITES enkel nog certificaten afleveren voor deze drie soorten 
landschildpadden indien deze groter zijn dan 4.5 cm (lengte buikschild) en geïdentificeerd werden met een 
ISO-microchip (microchip die voldoet aan de ISO-standaard normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E), 15 
cijfers). 
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Op deze manier passen wij de Europese wetgeving correct toe, aangezien deze stelt dat dieren opgenomen 
op Bijlage A moeten gemerkt worden met een microchip met een uniek nummer (artikel 66 § 3 en 4 van 
EU-Verordening 865/2006).
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U moet dus uw schildpadden laten chippen door een dierenarts alvorens uw aanvraag voor het bekomen 
van een certificaat in te dienen. 

We raden ten zeerste af om dieren kleiner dan 4.5 cm al te verkopen. Indien u dit toch wenst te doen, zal er 
een transactiespecifiek certificaat worden afgeleverd: zijnde geldig voor één enkele transactie. Met een 
dergelijk certificaat kan u het dier dus één keer verkopen, maar kan het dier niet verder verkocht worden.  

 

Wat met andere schildpadden, reptielen en amfibieën? 

Ook andere schildpaddensoorten (zoals Testudo kleinmani, Pyxis arachnoides, …), andere reptielensoorten 
(zoals Brachylophus fasciatus, Acantrophis dumerilii, …) en amfibieën (Neurergus kaiseri, …) van Bijlage A 
kunnen in principe gemerkt worden met deze nieuwe generatie microchips. U kan zich hiervoor best 
wenden tot een gespecialiseerde dierenarts die hiervoor het best geplaatst is om te oordelen of uw dier 
reeds de gepaste grootte heeft bereikt. 

Indien uw behandelende dierenarts van oordeel is dat uw betrokken dier nog te klein is om geïdentificeerd 
te worden door een microchip, moet hij hiervoor een verklaring afleggen die u moet indienen bij de 
aanvraag van uw certificaat. U zal voor deze dieren enkel een transactiespecifiek certificaat kunnen 
verkrijgen. Dit certificaat is enkel geldig voor één enkele transactie. Met een dergelijk certificaat kan u het 
dier dus één keer verkopen, maar kan het dier niet verder verkocht worden. 

We raden u ook aan om zich steeds te wenden tot een gespecialiseerde en erkende dierenarts. Er zal 
binnenkort ook een ministerieel besluit gepubliceerd worden waarbij het chippen van CITES-dieren enkel 
nog zal kunnen gebeuren door erkende dierenartsen (dierenartsen die erkend werden in toepassing van het 
KB van 20/11/2009). 

 

Opfrissing van algemene regels inzake handel in CITES-plichtige reptielen en amfibieën 

 Bij commerciële activiteiten met soorten opgenomen op Bijlage A moet er voor elke transactie een 
geldig certificaat voorhanden zijn.  

                                                 
1
 3. Levende gewervelde dieren die geen in gevangenschap geboren en gefokte vogels zijn, worden gemerkt met behulp van een 

fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer, die voldoet aan de ISO-normen 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E), of 
de betrokken specimens worden, wanneer ten genoegen van de bevoegde administratieve instantie is aangetoond dat voornoemde 
methode wegens de lichamelijke of gedragskenmerken van de betrokken specimens c.q. soorten niet geschikt is, gemerkt met behulp 
van een ring, manchet, label, tatoeage of soortgelijk identificatiemiddel met een uniek nummer, of zij worden op een andere passende 
wijze herkenbaar gemaakt.  

4. Artikel 33, lid 1, artikel 40, lid 1, artikel 48, lid 2, artikel 59, lid 5, en artikel 65, lid 4, zijn niet van toepassing wanneer ten genoegen 
van de bevoegde administratieve instantie wordt aangetoond dat de lichamelijke kenmerken van de betrokken specimens van dien 
aard zijn dat op het moment van de afgifte van het desbetreffende certificaat geen enkele merkingsmethode veilig kan worden 
toegepast. In dit geval geeft de betrokken administratieve instantie een transactiespecifiek certificaat af en vermeldt zij dit feit in vak 
20 van het certificaat of vermeldt zij daar — wanneer op een later tijdstip een merkingsmethode veilig kan worden toegepast — de 
passende voorschriften. 
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 Bij commerciële activiteiten met soorten opgenomen op Bijlage B moet er voor elke transactie een 
bewijs van legale herkomst zijn, dat aangeeft waar het dier vandaan komt (invoer, eigen kweek, …). 
Dit kan in de vorm van een factuur, overdrachtsverklaring, kopie van invoervergunning, …. 

 Mensen die dieren van Bijlage A of B aan- en verkopen moeten een register van binnenkomst en 
vertrek bijhouden. 

 Bij het aanvragen van certificaten van nakweekdieren, moet u de volgende stappen ondernemen: 

 - de ouderdieren moeten allemaal geïdentificeerd zijn en een geldig certificaat hebben 

 - per nakweekdier dient u een aanvraag voor het bekomen van een certificaat in 

- per nest dient u een verklaring van kweek in, waarop u hetzij het exacte ouderkoppel aangeeft, 
hetzij de kleinst mogelijke kweekgroep aangeeft indien uw dieren in groep gehuisvest zijn. 

 

Wat met de Belgische certificaten die werden afgeleverd voor 1/09/2013? 

Deze certificaten behouden hun geldigheid zoals beschreven op het certificaat. Op het moment dat u een 
nieuw certificaat zou aanvragen, moet u voldoen aan de nieuwe regels en moet het betrokken dier 
geïdentificeerd worden met een microchip. 

 

Wat met de buitenlandse certificaten met foto-identificatie? 

Bepaalde Lidstaten zoals Duitsland, Oostenrijk, Hongarije verplichten foto-ID officieel als 
identificatiemethode voor jonge schildpadden. Onze dienst erkent de certificaten die specimens dekken die 
via foto-ID zijn geïdentificeerd afkomstig uit deze landen, maar de beperkingen hiervan moeten 
gerespecteerd worden: 

 deze certificaten zijn enkel geldig mét deze aangehechte pagina’s met de foto-identificatie;  

 deze certificaten zijn enkel geldig voor de verkoop tussen een persoon uit de lidstaat van afgifte en 
de eerste Belgische aankoper (beperking vermeld onderaan in vak 20 van het certificaat). 

Bij verdere verkoop van dieren gedekt door deze certificaten met foto-ID, moet u eerst nieuwe Belgische 
certificaten aanvragen. U dient het dier te laten chippen door een dierenarts en een nieuw certificaat aan te 
vragen. Het chipnummer zal op dit nieuwe certificaat vermeld worden en dit certificaat blijft dan ook geldig 
voor de rest van de levensduur van het dier.  

Respecteer altijd de beperking die eventueel onderaan een certificaat vermeld staat. Bij twijfel 
contacteert u de dienst CITES vooraleer u zich een dier aanschaft of verder verkoopt. 

-------------------------------- 
Voor meer informatie, contacteer onze dienst via mail (cites@milieu.belgie.be),  

op het postadres bovenaan deze brief, 
telefonisch: 02/524.74.026 (NL), 

per fax: 02/524.74.49 of surf naar onze website: http://www.health.belgium.be  
(rubriek dieren en planten – bedreigde dieren en planten). 
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