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Ref.: CIR 34/4.4.1/09 
Datum: 1 december 2009 
Bestemmelingen: PARTICULIEREN – KWEKERS VAN SCHILDPADDEN. 
 
Deze omzendbrief heeft als doel toelichtingen te verstrekken over de toepassing van de EG-reglementering voor de 
kwekers van schildpadden die vermeld zijn in Bijlage A (zie lijst in de bijlage) en de particuliere kwekers te informeren 
zodat zij zich aan deze reglementering kunnen houden. 
 

A. Algemeen principe 
 

De personen die schildpadden kweken, de jonge schildpadden opnieuw verkopen of die activiteiten of transacties 
uitoefenen  die vallen onder de definitie van «handelsactiviteiten» (zie kader hieronder) – dus de meeste kwekers van 
schildpadden in België – moeten zich houden aan de communautaire wetgeving: hun specimens van schildpadden 
van Bijlage A moeten geïdentificeerd zijn en gedekt zijn door een EG-certificaat. Deze personen hebben ook 
verplichtingen die voortvloeien uit de Belgische wetgeving, onder meer het bijhouden van een register. 
 

Met name: «  Handelsactiviteiten » omvatten verschillende soorten van (al dan niet bezoldigde) activiteiten 
en dus niet eenvoudigweg de verkoop van specimens.  
 
Worden beschouwd als «Handelsactiviteiten* » volgens artikel 8.1. van de EC Verordening n° 338/97: De 
aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het tentoonstellen voor commerciële 
doeleinden (bv. beurzen), het gebruik met winstoogmerk, het verkopen, het in bezit hebben met het oog op 
verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop.  
 
Worden gelijkgesteld met handelsactiviteiten: de rechtstreekse of onrechtstreekse reclame met het oog op 
verkoop, de uitnodiging om aanbiedingen te doen, het verhuren, de ruilhandel, de “schenking” aan een persoon die 
een handelsactiviteit uitoefent, het kweken met het oog op verkoop of alle andere commerciële activiteiten zoals 
hierboven beschreven. 
 
* Opgelet! Handelsactiviteiten via INTERNET zijn hierin inbegrepen. 
 

 

B. Wanneer en hoe moet u uw specimens identificeren? 
De levende specimens van Bijlage A die worden gebruikt voor één van de handelsactiviteiten die worden vermeld in 
het kader hierboven, moeten volgens de Europese reglementering worden gemerkt door middel van een 
fraudebestendige microchiptransponder met een uniek nummer die voldoet aan de ISO-normen. Deze microchips 
zijn beschikbaar bij uw dierenarts, de enige persoon die bevoegd is om een chip op het dier aan te brengen. Om 
redenen van het dierenwelzijn, is de identificatie door middel van een microchip slechts mogelijk indien het 
borstschild van de schildpadden een lengte van 10 cm bedraagt. 
 

Voor alle soorten, opgenomen op Bijlage A en kleiner zijn dan 10 cm, behalve Testudo hermanni, Testudo graeca en Testudo 
marginata, is foto-identificatie verplicht. Verdere uitleg hierover zal in een volgende omzendbrief verschaft worden. 
Deze foto-identificatie  of  « foto-ID » houdt in dat er gedetailleerde foto’s genomen worden van het schild en het 
borstschild van de schildpad die de specifieke kenmerken van het specimen bevatten. Deze foto’s worden dan aan het 
overeenkomstige certificaat gehecht. Meer uitleg hierover volgt in een specifieke omzendbrief die later verzonden zal 
worden. 
 
C. Wat moet u doen als uw specimen gedekt is door een certificaat dat is afgeleverd door een andere 
Lidstaat 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 
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afkomstig uit deze landen. Deze  documenten moeten evenwel worden vervangen door Belgische certificaten wanneer 
het borstschild van de specimens een lengte van 10 cm bereikt hebben, aangezien ze dan geïdentificeerd kunnen 
worden aan de hand van een microchip. Het nummer hiervan zal vervolgens op het certificaat worden vermeld.  
Zolang de specimens een borstschild met lengte minder dan 10 cm hebben, kunnen ze gedekt blijven via een 
certificaat met foto-ID.  
 
D. In welke gevallen moet u CITES-certificaten aanvragen en hoe kan u deze bekomen?  
 

• Om de jonge specimens van schildpadden uit uw kwekerij te dekken die zullen worden gebruikt voor één van 
de handelsactiviteiten. De certificaten moeten worden aangevraagd bij onze dienst vooraleer over te gaan tot 
de overwogen activiteit, bijvoorbeeld de verkoop van de specimens. 

• Om de ouders te dekken waarvan de jongen bestemd zijn voor één van de handelsactiviteiten. 
 
De aanvraag moet worden ingediend via een voorafgaandelijk afgeprint hiertoe bestemd formulier (gericht aan onze 
dienst waarvan het adres op pagina 3 vermeld staat; formulier terug te vinden op www.health.fgov.be -> dieren en 
planten -> bedreigde dieren en planten -> formulieren). Deze aanvraag moet verder alle informatie betreffende het 
specimen omvatten (geboortedatum, lengte van het borstschild, gewicht, nummer van de chip indien van toepassing). 
 

•••• In het geval van jonge specimens uit uw kwekerij, moet de aanvraag worden vergezeld van een verklaring 
van kweek (zie punt H). 

•••• Voor de ouderdieren van uw kwekerij: 
- U moet een aanvraag indienen om een certificaat te bekomen.  
- Hierbij moet de legale oorsprong van de dieren aangetoond worden: dit kan door het indienen van een 

verklaring waarbij de omstandigheden van verwerving worden uitgelegd (datum, plaats, gegevens van 
betrokken personen), een verklaring van de vorige eigenaar, een overdrachtsverklaring, een gele kopie 
van de invoervergunning, een oude “blauw” certificaat, … Elk geval zal apart geëvalueerd worden.  

- Indien de aanvraag aanvaardbaar bevonden wordt, moet u de dieren identificeren: via microchip of via 
foto-identificatie (cf punt C). In dit laatste geval moeten de foto’s bij het certificaat worden gehecht. 
Deze procedure zal binnenkort echter niet meer toegelaten zijn gezien de nieuwe vereisten van het 
Koninklijk Besluit dat binnenkort van kracht zal zijn (binnen enkele maanden). Wij raden u daarom 
sterk aan om uw ouderdieren te identificeren met een microchip. Het chipnummer zal dan worden 
opgenomen op het certificaat. 

- Opgelet! Indien deze voorwaarden (certificaat + microchip of foto-ID) niet vervuld zijn, zal 
onze dienst geen certificaten meer afleveren voor de jongen van deze dieren. Deze kunnen dus 
niet worden gecommercialiseerd. 

 

E. Wat betekent ‘Certificaat met beperkte geldigheid’ (zie vak nr. 20 van het certificaat)?  
 
Voor de jonge schildpadden van Testudo hermanni, T. margninata en T. graeca, die niet individueel kunnen worden 
gemerkt door middel van een ISO-microchip, levert onze dienst « voorlopige » certificaten met beperkte geldigheid af. 
Deze certificaten zijn geldig: 
 

• Voor de jongen waarvan de lengte van het borstschild kleiner is dan 10 cm. Zodra deze lengte bereikt is, 
moeten ze verplicht worden geïdentificeerd zoals hierboven vermeld en moet er een nieuw certificaat worden 
aangevraagd waarop het chipnummer zal worden vermeld; 

• Op het Belgische grondgebied en voor een unieke transactie naar een ander land van de Europese 
Gemeenschap (EG). Dit impliceert dat de verkoop en de herverkoop toegelaten zijn in België – zonder 
noodzakelijkerwijs een nieuw certificaat te moeten vragen – alsook één overdracht aan een persoon is 
toegelaten in een andere lidstaat van de EG. Indien deze persoon vervolgens het dier opnieuw wenst te 
verkopen, moet hij een nieuw certificaat bij de CITES-dienst van het betrokken land aanvragen. 

 

F. Wanneer moeten de ‘certificaten met beperkte geldigheid’ worden vervangen?  
 
Dergelijke certificaten moeten worden vervangen door nieuwe certificaten wanneer de specimens geïdentificeerd 
kunnen worden (borstschild > 10 cm). Het nieuwe certificaat vermeldt dus het nummer van de microchip.  
 
Goed om weten! Een voorlopig certificaat waarop de barcode is gekleefd die overeenstemt met de microchip is niet 
geldig. Er moet verplicht een nieuw certificaat aan onze dienst worden gevraagd en afgeleverd worden na de 
identificatie van het dier en en dit voordat de transactie plaatsvindt. 
 

Opgelet! De schildpadden die de geschikte afmetingen hebben om te worden geïdentificeerd (borstschild > 10 cm), 
maar nog niet zijn geïdentificeerd en die gedekt zijn door certificaten met een beperkte geldigheid, kunnen niet 



   

 3 

worden verkocht. De eigenaar moet eerst het dier laten identificeren en een certificaat met het nummer van de 
microchip verkrijgen. 
 

G. Moet er verplicht een certificaat per specimen worden gevraagd? 
 
In principe heeft een certificaat slechts betrekking op één dier. Voor jonge niet-geïdentificeerde schildpadden van 
Testudo hermanni, T. graeca en T. marginata is het mogelijk om verschillende specimen in één enkel certificaat op te 
nemen, voor zover deze dieren samen blijven bij de eigenaar of allemaal samen worden verkocht. Zoniet moet er een 
afzonderlijk certificaat voor elk dier worden aangevraagd. Dit moet duidelijk op de aanvragen worden gespecificeerd. 
 

H. Wat is een ‘verklaring van kweek’ en hoe moet dit worden ingevuld?  
 
Het formulier voor de verklaring van kweek omvat de informatie betreffende de fokkoppels, onder meer de nummers 
van hun certificaten en hun identificatienummers.  
 

- U beschikt slechts over één fokkoppel? --> u dient de gedetailleerde informatie hieromtrent op de verklaring 
van kweek te vermelden: nummers van de microchips, certificaatnummers. 

 

- U beschikt over een groot aantal fokdieren (=parentale stock) die u gebruikt om mee te kweken en het is niet 
mogelijk om het fokkoppel nauwkeurig te bepalen? --> u overhandigt samen met de verklaring van kweek 
aan onze dienst een lijst met potentiële ouders met voor elk fokkoppel, hun microchip- en 
certificaatnummer. Indien u steeds kweekt met dezelfde parentale stock, dient u de lijst slechts éénmaal aan de 
dienst te overhandigen en kunt u vervolgens ernaar terugverwijzen.  

 

- Niet te vergeten! Elke wijziging betreffende uw parentale stock (bv.: verhandeld, verkocht specimen, enz..)  
moet aan onze dienst worden aangegeven (door uw lijst te updaten).  

 

Bij overlijden moet u ons het originele certificaat van het overleden dier onmiddellijk terugsturen. 
Opgelet! De eerste keer dat u een verklaring van kweek aan de dienst voorlegt, dient u ook de 
oorspronkelijke certificaten te bezorgen die de ouders dekken zodat ze zouden worden geviseerd (stempel 
aan de achterkant van het certificaat), de dienst zal u ze vervolgens terugbezorgen. 
 

I. Wat moet u doen als u jongen wenst te verkopen terwijl uw fokkoppels nog niet gedekt zijn door 
certificaten?  
 
Eerst moet u de ouders laten identificeren (microchip of foto-ID zie punt B) en een certificaat voor elk van de ouders 
verkrijgen. Bij de aanvraag voor certificaten voor de jongen, bezorgt u een verklaring van kweek (zie punt H) met de 
informatie betreffende de potentiële ouders die u in uw bezit heeft. 
 
J. In welk geval moet u een register bijhouden? 
 
Elke kweker die « handelsactiviteiten» (zie punt A) uitoefent en die met die bedoeling schildpadden uit Bijlage A of B 
kweekt, afstaat, ruilt, te koop aanbiedt, verkoopt of verwerft moet een register van binnenkomst en een register van 
vertrek bijhouden. Het model van de registeres zijn beschikbaar via internet (www.health.fgov.be) of bij de dienst. Het 
register moet actueel gehouden en bewaard worden op de plaats waar de specimens zich bevinden en bij een eventuele 
controle voorgelegd kunnen worden.  
 
K. Wat riskeert u wanneer u de bepalingen van de reglementering niet naleeft? 
 
Behalve een inbeslagname van de specimens, riskeert u boetes van minstens 137,5 EURO en maximum 275.000 
EURO. Er zijn ook gevangenisstraffen voorzien in de wet die kunnen worden toegepast in geval van bijzonder 
ernstige inbreuken. 
 
Voor bijkomende informatie kunt u steeds onze dienst contacteren: 
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding 
Dienst Dierenwelzijn en C.I.T.E.S. 
Eurostation II – 7de verdieping 
Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 Brussel 
Tel: +32 (0)2 524.74.01/21 
Fax: +32 (0)2 524.74.49 
E-Mail: cites @health.fgov.be  
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Lijst met landschildpadden die vermeld zijn in de bijlage A van de EG-reglementering 
 
 

Wetenschappelijke naam Soortnaam Identificatiemethode  

Astrochelys radiata (voorheen Geochelone 
radiata) 
(Bijlage AI) 

Stralenschildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Chelonoidis nigra (voorheen Geochelone 
nigra) 
(Bijlage AI) 

Galapagos-landschildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Geochelone yniphora (Bijlage AI) Madagaskar-schildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Gopherus flavomarginatus (Bijlage AI) Mexicaanse reuzengofferschildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Malacochersus tornieri (Bijlage AII) Pannenkoekschildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Psammobates geometricus (Bijlage AI) Geometrische landschildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Pyxis arachnoides (Bijlage AI) Madagaskar-spinschildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Pyxis planicauda (Bijlage AI) Madagaskar-platstaartschildpad 
≤ 10 cm: foto-ID 

≥ 10 cm: microchip 

Testudo graeca (Bijlage AII) Moorse landschildpad ≤ 10 cm: geen identificatie 
(voorlopig certificaat ) 
≥ 10 cm: microchip 

Testudo hermanni (Bijlage AII) Griekse landschildpad ≤ 10 cm: geen identificatie 
(voorlopig certificaat ) 
≥   10 cm: microchip 

Testudo kleinmanni (Bijlage AI)  
(werd vroeger ook Testudo werneri 
genoemd) 

Kleinmanns landschildpad 
Foto-ID 

Testudo marginata (Bijlage AII) Klokschildpad ≤ 10 cm: geen identificatie 
(voorlopig certificaat ) 
≥ 10 cm: microchip 
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