Code: A I – A II – A III
E/A I – E/A II

Vogel Bijlage A
Wat moet u doen bij :
• Aanschaf: bij het overhandigen van de vogels MOET steeds het originele certificaat
meegegeven worden.
Let op: - Geldig certificaat?
- Geen beperkingen op het certificaat? (vak 2 en vak 20 blanco!)
- Check overeenkomstig certificaat en de vogel (identificatie).
- Voeg vogel toe aan uw register van binnenkomst.
• Kweek: Nakweek ringen met vaste gesloten voetring met stamnummer (afgeleverd
door erkende verenigingen):
1. verklaring van kweek invullen per nest (bij geboorte) en opsturen
2. aanvraagformulier certificaat invullen voor elke individuele vogel
(wanneer men de vogel verkoopt of verplaatst,bv. show)
3. originele certificaten ouderdieren opsturen?

JA als het gaat om de eerste kweek met dit koppel

NEEN als u reeds eerder met dit koppel gekweekt heeft

TENZIJ het u specifiek gevraagd wordt
4. register van binnenkomst invullen.
• Verkoop vogel: -

Uw certificaat is geldig voor verkoop?
Check overeenkomstig certificaat en vogel (identificatie).
Vogel overdragen met certificaat.
Voeg vogel toe aan uw register van vertrek.

• Als vogel sterft:- Certificaat onmiddellijk terugzenden naar de dienst met vermelding:
vogel gestorven; voeg ook uw naam en adres bij het formulier
wanneer uw gegevens NIET staan in vak 1 op het formulier.
- Register van vertrek invullen.
• Als vogel ontsnapt: idem met vermelding: vogel ontsnapt.
• Wijziging bij beschrijving van het dier: steeds nieuw document aanvragen,
bijv: ontsteking aan poot en pootring moet verwijderd worden:
vogel moet gechipt worden
attest dierenarts met reden chippen
nieuw certificaat aanvragen met chipnummer.

Adres:

F O D volksgezondheid,veiligheid voedselketen
CITES dienst
Eurostation blok II – 7de verdiep
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

Op de website www.citesinbelgie.be kan men online uw aanvragen indienen. na het
aanmaken van een account kan u inloggen en uw documenten aanvragen. Er is ook
een praktische handleiding ter beschikking. Betaling kan ook via internet gebeuren om
van een snelle en correcte afhandeling te genieten.

