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Waarom dit infoblad?
Voor een aantal beschermde diersoorten geldt in Nederland
een bezitsverbod (art. 13 Flora- en faunawet). Als u in het bezit
bent van een dergelijk dier, dan heeft u mogelijk een bezitsontheffing nodig. Dit infoblad is bedoeld voor mensen die een
landschildpad als huisdier houden. De meest voorkomende

Wanneer is een bezitsontheffing nodig?
Het bezit van bovengenoemde landschildpadden is in
Nederland verboden. Op dit verbod geldt in sommige gevallen
een vrijstelling. Als u aan de voorwaarden van de vrijstelling
voldoet, bent u vrijgesteld van het verbod. In andere gevallen is geen vrijstelling van toepassing, maar kan wel een ontheffing worden verleend. Het verschil tussen een vrijstelling en
een ontheffing is dat een vrijstelling voor iedereen die aan de
voorwaarden voldoet geldt. Een ontheffing is een individueel
besluit, dat alleen geldt voor de persoon aan wie de ontheffing
is verleend. Een ontheffing moet dan ook worden aangevraagd.
Voor Bijlage A-landschildpadden die van de tweede of latere
generatie nakweek zijn, heeft u geen bezitsontheffing nodig.
Voor deze landschildpadden geldt een vrijstelling. Voorwaarde
is wel dat zij voorzien zijn van een microchiptransponder en dat
u een registratie bijhoudt. Als er geen microchiptransponder
kan worden aangebracht, dan is een verklaring van de Minister
nodig. Zie punt 3 ‘Merkplicht’.

soorten landschildpadden die als huisdier gehouden worden
zijn de Testudo graeca (Bijlage A), Testudo hermanni (Bijlage A),
Testudo horsfieldii (Bijlage B), Testudo kleinmanni (Bijlage A),
Testudo marginata (Bijlage A).*
Voor andere soorten land- en waterschildpadden volgt op een
later tijdstip een infoblad.

Voor Bijlage A-landschildpadden die uit het wild afkomstig
zijn of van de eerste generatie nakweek geldt geen vrijstelling.
U heeft voor het bezit van deze dieren een ontheffing nodig.
Uitzondering hierop zijn de schildpadden die u vóór 1 juni
1984 in uw bezit heeft gekregen. Deze zijn vrijgesteld van het
bezitsverbod als destijds een melding bij de Minister van LNV is
ingediend of als een uitvoervergunning van vóór 1984 aanwezig
is. De dieren moeten wel zijn voorzien van een microchiptransponder. Kan dit niet, dan is een verklaring van de Minister
nodig. Zie verder punt 3 ‘Merkplicht’.
Voor Bijlage B-landschildpadden geldt een vrijstelling als u kunt
aantonen dat u ze rechtmatig heeft verkregen. Ook voor deze
schildpadden moet u een registratie bijhouden. Kunt u niet aantonen dat ze rechtmatig zijn verkregen dan heeft u een bezitsontheffing nodig.

DR-000-00/000000

* De Bijlagen van de Europese Verordening 1332/2005
kunnen veranderen. Zie www.minlnv.nl/loket, CITES.
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De voorwaarden in het kort
Om in aanmerking te komen voor een bezitsontheffing gelden
de volgende voorwaarden:
1 U moet de legale herkomst van de dieren aantonen.
2 De huisvesting en verzorging van de dieren moeten op orde
zijn.
3 De dieren moeten, als dat mogelijk is, zijn voorzien van een
microchiptransponder. Hiervoor geldt het criterium dat een
microchiptransponder niet kan worden aangebracht bij een
dier van minder dan 500 gram.

4 U moet een registratie bijhouden.
5 U bent als eigenaar/aanvrager niet veroordeeld voor overtreding van de Flora- en faunawet. U mag ook geen
schikking hebben geaccepteerd.

De voorwaarden nader uitgelegd
1 Aantonen legale herkomst
Hoe u de legale herkomst moet aantonen, staat in het schema
in Bijlage 1 bij dit infoblad.
Heeft u dieren van eigen nakweek? Dan toont u de legale
herkomst aan door dit te melden in de registratie. Voor de
ouderdieren moet u ook een registratie bijhouden en de legale
herkomst aantonen (zie Bijlage 1 bij dit infoblad). Als twijfel
bestaat over de ouderdieren, dan hebben wij de mogelijkheid
een DNA-onderzoek uit te (laten) voeren. Dit staat in artikel 55
van de Uitvoeringsverordening.
Kunt u de legale herkomst van een dier niet aantonen? Overleg
dan bij uw aanvraag zoveel mogelijk informatie over de wijze
waarop u het dier heeft verkregen, wanneer en waar dit was en
van wie u het dier heeft verkregen.
2 Huisvestingsrichtlijnen
Er is een brochure over het houden van schildpadden als huisdier. Hierin staat meer informatie over de huisvesting van schildpadden. U vindt u deze op internet: www.minlnv.nl/loket.
Bent u particuliere ontheffinghouder en houdt u een dier als
huisdier en/of draagt u slechts sporadisch nakweek over voor
niet-commerciële doeleinden? Dan zijn de huisvestingscriteria
in de brochure in principe een aanbeveling/richtlijn. U moet wel
aan deze criteria voldoen als in beslag genomen dieren worden
geplaatst.
Bent u een ontheffinghouder en draagt u nakweek over uit
kweekgroepen voor commerciële doeleinden? Dan bent u
verplicht zich aan de huisvestingsrichtlijnen te houden. Dit geldt
ook voor fokkers die als geregistreerde fokkerij wensen te
werken. Een infoblad over geregistreerde fokkers vindt u
binnenkort op www.minlnv.nl/loket.
U hoeft over de huisvesting geen bijlagen bij uw aanvraag te
voegen.

3 Merkplicht
In principe moeten schildpadden van Bijlage A-soorten worden
gemerkt met een microchiptransponder.
Kan dit niet omdat de schildpad te klein is, zoals bij jonge schildpadden, dan kunt u een verklaring van de
Minister vragen om van deze verplichting te worden ontheven.
U kunt een dergelijke verklaring in ieder geval krijgen als de
betreffende schildpad minder dan 500 gram weegt. Is dit het
geval, vermeld het gewicht van de schildpad dan ook in de
registratie.
Is de schildpad waarvoor de verklaring is afgegeven in
gevangenschap gefokt en geboren en van de tweede of latere
generatie nakweek? Dan heeft u naast deze verklaring geen
ontheffing meer nodig.
Is er sprake van andere lichamelijke omstandigheden dan de
grootte van het dier, waardoor u het niet kunt chippen? Ook
voor deze dieren kunt u aan de Minister een verklaring vragen
om de schildpad niet te hoeven chippen. Bij deze aanvraag
moet u dan een verklaring voegen van een dierenarts waaruit
blijkt dat het dier niet gechipt kan worden.
Een verklaring van de Minister om niet te chippen vraagt u aan
met het aanvraagformulier ‘Bezitsontheffing’. Waar u dit
formulier kunt aanvragen, staat onder Bezitsontheffing aanvragen.
4 Registratie
Wanneer u een schildpad heeft die is opgenomen in Bijlage A
of B bij de Basisverordening, dan moet u een registratie
bijhouden. Deze registratieplicht geldt voor zowel schildpadden
waarvoor een vrijstelling geldt als voor schildpadden die
ontheffingsplichtig zijn. Welke gegevens hierin moeten worden
opgenomen is omschreven in de Regeling Administratie bezit
van en handel in beschermde dier- en plantensoorten. Kijk
voor deze regeling op www.overheid.nl. Ga naar Wet- en regelgeving, Ministeriële regelingen.
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Bezitsontheffing aanvragen
Download het aanvraagformulier van het internet:
www.minlnv.nl/loket. Of vraag er één aan bij Het LNV-Loket:
0800 – 22 333 22. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen
naar: Dienst Regelingen, Team CITES/Flora en fauna,
Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht.

Leges
De leges zijn geregeld in de Regeling tarieven Flora- en
faunawet. Een bezitsontheffing kost € 100,-. Deze ontheffing is
vijf jaar geldig en hierop kunnen meerdere dieren van meerdere
soorten worden geplaatst. Een verklaring die vrijstelt van de
verplichting tot chippen kost € 15,-.

Als u een bezitsontheffing aanvraagt, moet u in ieder geval de
volgende gegevens aanleveren:
a. wetenschappelijke soortnaam en aantal per soort
b. datum waarop en plaats waar u het dier gekocht heeft
c. naam, adres en land van de leverancier
d. land waar het dier vandaan komt, als dit afwijkt van het land
onder punt c.
e. nummer van het CITES-document waarmee u het dier heeft
verkregen
f. gegevens soort en code van de microchiptransponder
g. datum aanbrenging microchiptransponder
h. gewicht groter of kleiner dan 500 gram
Als aan u een bezitsontheffing wordt verleend, dan is deze
alleen geldig voor de dieren die in de bijlage bij de bezitsontheffing zijn opgenomen. Dit zijn de dieren waarvoor u een
aanvraag heeft ingediend en die aan de voorwaarden voldoen.
Het is natuurlijk mogelijk dat gedurende de termijn waarvoor
de bezitsontheffing geldig is dieren die op deze bijlage staan
sterven. Ook kan het zijn dat u nieuwe landschildpadden
verkrijgt, bijvoorbeeld door aankoop of geboorte, die eveneens
ontheffingsplichtig zijn. Eenmaal per jaar kunt u deze
veranderingen aan ons doorgeven. Voor de dieren die aan de
eisen voor een bezitsontheffing voldoen, ontvangt u dan een
bijlage bij uw bezitsontheffing. Aan de verlening van de bijlage
zijn geen kosten verbonden.
5 Eisen aan de aanvrager
U mag niet onherroepelijk zijn veroordeeld of een schikking
hebben geaccepteerd voor overtreding van de Flora- en faunawet. Een bezitsontheffing is alleen nodig voor de meest
kwetsbare dieren. Deze dieren zijn niet aantoonbaar in
gevangenschap gefokt en geboren. Vaak gaat het ook nog om
dieren die uit een inbeslagname afkomstig zijn en herplaatst
worden. Het is belangrijk dat deze dieren alleen terechtkomen
bij mensen die zorgvuldig met hen omgaan en zich aan de weten regelgeving houden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over in- en uitvoerverplichtingen
(CITES) op internet: www.minlnv.nl/loket. Ga naar Onderwerpen >
Vergunning/verklaring > CITES. Of bel op werkdagen tussen 8.30
uur en 16.30 uur gratis met Het LNV-Loket op 0800 - 22 333 22.
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Bijlage 1. Aantonen legale herkomst van de schildpad
EG-Bijlage

U heeft het dier verkregen:

Voeg bij uw aanvraag de volgende bewijsstukken:

A

In Nederland

Als de dieren niet aantoonbaar in gevangenschap geboren en
gekweekt zijn:
• Kopie oude bezitsontheffing**
Als de dieren van eigen nakweek zijn:
• kopie van de registratie*; en
• kopie van CITES-documenten van de ouderdieren
Anders een kopie van de registratie* en
• aankoopbewijs; of
• verklaring van de vorige eigenaar
• kopie EG-certificaat
Als de dieren van eigen nakweek zijn:
• kopie van de registratie*; en
• kopie van CITES-documenten van de ouderdieren
• kopie EG-certificaat
Als u die niet heeft, een kopie van de registratie* en
• aankoopbewijs; of
• verklaring van de vorige eigenaar
• kopie EG-certificaat
• kopie uitvoervergunning, als in het land waar de dieren zijn
verkregen CITES al in werking was getreden tijdens de uitvoer
Als u die niet heeft, een kopie van de registratie* en
• aankoopbewijs; of
• verklaring van de vorige eigenaar
• kopie invoervergunning

Voor 1997

Na 1997

Elders in Europa

Voor 1997

Buiten Europa

Na 1997
Voor 1984

Na 1984
B

In Nederland

Voor of na 1997

Elders in Europa

Voor of na 1997

Buiten Europa

Voor 1984

Na 1984

Als de dieren van eigen nakweek zijn:
• kopie van de registratie*; en
• kopie van CITES-documenten van de ouderdieren
Anders een kopie van de registratie** en
• aankoopbewijs; of
• verklaring van de vorige eigenaar
• kopie van het EG-certificaat*
Anders een kopie van de registratie* en
• aankoopbewijs; of
• verklaring van de vorige eigenaar
• kopie uitvoervergunning, als in het land waar de dieren zijn
verkregen CITES al in werking was getreden tijdens de uitvoer
Anders een kopie van de registratie* en
• aankoopbewijs; of
• verklaring van de vorige eigenaar
• kopie van de invoervergunning

* Volgens Regeling Administratie dient u voor dieren en planten die behoren tot beschermde in- en uitheemse soorten een
registratie bij te houden. Zie voor meer informatie punt 4 Registratie.
** Een oude bezitsontheffing kan verleend zijn op grond van Wet BUD, BUDEP of Flora- en faunawet.

