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Havik (Accipiter gentilis) 
en de Slechtvalk (Falco 
peregrinus)

De regelgeving nader 
toegelicht.
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Onderwerpen

CITES regelgeving omtrent de havik en  slechtvalk

Nationale regelgeving:

• Bezitsontheffing

• Administratie

• Valkeniersakte

• Prepareren

• Ringenregeling
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CITES, Europese en Nationale bescherming

Havik is onder CITES beschermd op Appendix II, is 
europees beschermd op bijlage A en is nationaal 
beschermd als inheems beschermde diersoort.

Slechtvalk is onder CITES beschermd op Appendix I, is 
Europees beschermd op bijlage A en is nationaal 
beschermd als inheems beschermde diersoort.

Wat houdt dit in?
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Slechtvalk en Havik

Heb ik voor een slechtvalk een valkeniersakte nodig?

Heb ik voor een havik een valkeniersakte nodig?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord Slechtvalk: Nee, behalve indien u met de 
slechtvalk het veld in wilt. 

Antwoord Havik: Ja, een havik mag u alleen in uw 
bezit hebben met als doel om deze als jachtvogel te 
gebruiken. 
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Slechtvalk en Havik

Moet ik na het kopen van de slechtvalk/havik het 
CITES document laten aanpassen?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord: Nee, let wel op geldigheid van het EG-
certificaat. 
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EG-certificaten

Overdracht (paspoort of eenmalige overdracht)

Oorsprongscodes

Zinnen op het EG-certificaat (bv. bepaald grondgebied 
of als alleen de houder genoemd in vak 1 mag 
overdragen)



11-11-2010

Dienst Regelingen9

Slechtvalk en Havik

Heb ik voor een slechtvalk een bezitsontheffing 
nodig?

Heb ik voor een havik een bezitsontheffing nodig?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord Slechtvalk: Nee, voor aantoonbaar in 
gevangenschap gefokte slechtvalken is dat niet nodig.

Antwoord Havik: Ja, verplicht gesteld in de wet. Kan 
alleen voor aantoonbaar in gevangenschap gefokte 
dieren worden afgegeven.
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Slechtvalk en Havik

Ik heb een slechtvalk die net uit het ei is gekropen en 
die wil ik verhandelen, mag dat?

Ik heb een havik die net uit het ei is gekropen en die 
wil ik verhandelen, mag dat?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord Slechtvalk: Ja, vraag een EG-certificaat 
aan. Stuur een kopie van de CITES documenten van 
de ouderdieren mee, of andere bewijsstukken van de 
legale herkomst.

Antwoord Havik: Overdragen binnen NL, dan beide 
bezitsontheffing. Meesturen DNA fingerprints van het 
jong en de ouders. Daarnaast altijd EG-certificaat 
nodig.
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Slechtvalk en Havik

Ik wil een slechtvalk overnemen van iemand die 
elders in de Europese Gemeenschap woonachtig is. 
Wat heb ik nodig?

Ik wil een havik overnemen van iemand die elders in 
de Europese Gemeenschap woonachtig is. Wat heb ik 
nodig?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord Slechtvalk: De huidige eigenaar moet een 
EG-certificaat aanvragen in zijn eigen land.

Antwoord Havik:De huidige eigenaar moet een EG-
certificaat aanvragen in zijn eigen land. U vraagt als 
toekomstige eigenaar vóór de overname van de 
vogels een bezitsontheffing en een valkeniersakte aan 
bij DR. 
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Slechtvalk en Havik

Ik wil een slechtvalk overnemen van iemand die 
buiten de Europese Gemeenschap woonachtig is. Wat 
heb ik nodig?

Ik wil een havik overnemen van iemand die buiten de 
Europese Gemeenschap woonachtig is. Wat heb ik 
nodig?
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Slechtvalk en Havik

• Antwoord: Er moet een CITES invoer en

uitvoervergunning bij het dier zitten. Let op, dit is    

een Pro-forma aanvraagprocedure.

Antwoord: De huidige eigenaar vraagt een CITES

uitvoervergunning aan in zijn eigen land. U vraagt 
een CITES invoervergunning, een bezitsontheffing en 
een valkeniersakte aan bij DR.
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Slechtvalk en Havik

Ik wil een slechtvalk overdragen naar iemand die 
buiten de Europese Gemeenschap woonachtig is. Wat 
heb ik nodig?

Ik wil een havik overdragen naar iemand die buiten 
de Europese Gemeenschap woonachtig is. Wat heb ik 
nodig?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord Slechtvalk: Er moet een CITES invoer en 
uitvoervergunning bij het dier zitten. Let op, dit is een 
Pro-forma aanvraagprocedure.

Antwoord Havik: U vraagt een CITES uitvoervergunning 
aan bij DR. Let op, altijd checken of het andere land 
een CITES invoervergunning eist. 
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Slechtvalk en Havik

Moet ik voor mijn havik, slechtvalk een administratie 
bijhouden?
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Slechtvalk en Havik
Antwoord: Ja, verplicht volgens de Regeling 
Administratie.
•Wetenschappelijke soortnaam en aantal per soort

•Datum waarop en de plaats waar u het dier heeft verkregen

•Naam, adres en land leverancier

•Land van herkomst van het dier (bij afwijking met de leverancier)

•Nummer van het bijbehorende CITES document

•Datum geboorte van en het aantal nakomelingen

•Code van de naadloos gesloten pootring en/of microchipnummer

•Datum waarop het merkteken is aangebracht

•Per dier de datum en plaats van sterfte

•Voor zover van toepassing worden alle aantekeningen en 
bescheiden bewaard, waaronder nota’s, vrachtbrieven en andere 
bewijsmiddelen, boeken, registers of andere hulpmiddelen, die 
betrekking hebben op het onder zich hebben, het ontvangen, 
verkopen of afleveren van de dieren.
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Havik

Mag ik eerst een havik kopen en dan melden bij DR, of

moet ik eerst melden en dan kopen?
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Havik

Antwoord: Eerst melden bij DR. Je moet nml. eerst over 
een bezitsontheffing en een valkeniersakte beschikken 
voordat de vogel wordt aangeschaft. De huidige 
eigenaar laat de vogel afschrijven van zijn 
bezitsontheffing en u vraagt een bezitsontheffing aan. 
Pas na deze goedkeuring van DR mag de vogel worden 
aangeschaft.
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Slechtvalk en Havik

Mijn jachtvogel is gestorven;

1. Moet ik hem afmelden in mijn register?

2. Wat moet ik doen met de ring?

3. Ik had maar 1 jachtvogel, moet ik mijn 
valkeniersakte inleveren?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord:

1. Als het een havik is, gelijk afmelden bij 
bezitsontheffingen. Voor slechtvalk en havik, EG-
certificaat insturen naar het CITES-bureau met de 
vermelding dat het dier is overleden. Ook in de 
administratie verwerken.

2. U kunt de ring vernietigen. U kunt hem ook bewaren, 
u mag de ring niet meer gebruiken.

3. U gaat op zoek naar een nieuwe jachtvogel. In de 
tussentijd behoudt u uw valkeniersakte.
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Slechtvalk en Havik

Mijn jachtvogel is gestorven en ik wil hem prepareren, 
wat moet ik doen?
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Slechtvalk en Havik
Alleen bij een preparateur die zijn preparateurs-examen heeft 
behaald.

U houdt de vogel zelf:

Zodra de vogel geprepareerd is moet u het EG-certificaat laten 
aanpassen. In vak 4 moet de term “stuffed animal” gezet worden.

Laat de pootring er altijd om zitten.

Indien het een havik betreft meldt u hem af bij bezitsontheffingen.

De vogel wordt aan iemand anders overgedragen:

•Bewaar de dode vogel in de vriezer en vraag een EG-certificaat aan 
voor “dead animal”dat de vogel dood is. Zodra u het aangepaste 
certificaat heeft mag de vogel naar de preparateur. De preparateur 
vraagt een EG-certificaat aan voor “stuffed” zodra de vogel 
geprepareerd is. Met dit EG-certificaat kan de vogel vanaf de 
preparateur worden overgedragen naar de nieuwe houder.
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Slechtvalk en Havik

Ik ga met vakantie en wil mijn jachtvogel elders 
onderbrengen, mag dat?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord Slechtvalk: Zorg dat het EG-certificaat bij 
de vogel aanwezig is.

Antwoord Havik: 

• Naast EG-certificaat bij de vogel aanwezig.

• Degene waar de havik naartoe gaat moet over een 
valkeniersakte beschikken.

• Mag maximaal 2 maanden.
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Slechtvalk en Havik

Ik heb jonge haviken of slechtvalken gefokt, maar wil 
ze ergens anders groot laten brengen, mag dat?
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Slechtvalk en Havik

Antwoord Slechtvalk: Vraag een EG-certificaat aan. 
EG-certificaat blijft bij de vogel.

Antwoord Havik: 

• Vraag EG-certificaat aan.

• Laat uw bezitsontheffing aanpassen (stuur DNA 
bewijs mee). 

• Degene naar wie ze gaan moet een valkeniersakte 
hebben en een bezitsontheffing.
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Slechtvalk en Havik

Bij mijn jachtvogel moet de ring verwijderd worden.

1. Moet dit door een dierenarts gebeuren?

2. Moet er direct een microchip geplaatst worden?

3. Moet de CITES aangepast worden?
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Slechtvalk en Havik
Antwoord:

1. Ja, dat moet. Neem zo snel mogelijk contact op met het Cluster 
Bestuursrechtelijke Handhaving CITES (070-378 6862) om 
toestemming te vragen om de pootring te mogen verwijderen. U 
dient ook gelijk toestemming te vragen om de vogel te mogen 
laten chippen door een dierenarts. (Is het s’avonds of in het 
weekend en kan de toestemming niet afgewacht worden in 
verband met dierenwelzijn verzamel dan zoveel mogelijk bewijs 
zoals foto’s, dierenartsverklaring etc. en neem alsnog zo snel 
mogelijk contact op). Laat het verwijderen van de pootring altijd 
doen door een dierenarts. Laat de dierenarts een verklaring 
opstellen met daarop: de datum, de ringinscriptie, de reden van 
verwijderen van de pootring, naam en adres van de houder, de 
vogelsoort, naam, adres en handtekening van de dierenarts. 
Hierna stuurt u de verklaring van de dierenarts op naar het 
Cluster Bestuursrechtelijke Handhaving CITES. Laat de dierenarts 
het dier chippen en stuur de dierenarts verklaring op naar het 
Cluster Bestuursrechtelijke Handhaving CITES.  

2. Zie antwoord bij 1.
3. Ja, de CITES moet aangepast worden. De ring zit er immers niet 

meer om en het dier heeft nu een chip.
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Contact informatie

CITES-bureau: 

Telefoon: 0800-22 333 22

E-mail: cites@minlnv.nl

Post: Dienst Regelingen/CITES-bureau, Postbus 19530, 
2500 CM, Den Haag.

Bezitsontheffingen/valkeniersakten:

Telefoon: 0800-22 333 22

E-mail: ffwet-bezitsontheffing@minlnv.nl

Post: Dienst Regelingen/afdeling bezitsontheffingen, 
Postbus 19530, 2500 CM, Den Haag.
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