
Handel in slangen op de Slangendag in Houten, Nederland 

Nederlandse wetgeving 
De slangen die in Nederland voorkomen staan op de Nederlandse Rode lijst en daarom is het verboden 
om ze in Nederland te verkopen, kopen of transporteren. Het betreft de soorten: 
- Natrix natrix 
- Coronella austriaca 
- Vipera berus 
Het is dus verboden om deze soorten mee te brengen naar de Slangendag. 

 
Europese wetgeving 
DE Europese Unie reguleert de handel in dieren en planten en deze verordeningen zijn gebaseerd op de 
CITES lijsten. De originele Council Regulation (EC) No 338/97 van 9 december 1996 wordt bijgewerkt 
wanneer dit nodig is en de meest recente versie is amendement M18, de Commission Regulation 
No 750/2013 van 29 juli 2013. 
Deze kan worden gedownload in alle talen van de EU van de EUR-Lex website 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R0750 
Op deze lijst staat de bijgewerkte Commission Regulation voor de Annexen A, B, C 
(slangen op p. 49-52) en D (slangen op p. 88-89). 

 
Annex A omvat alle CITES Appendix I soorten. Hieraan zijn ook een aantal Appendix II soorten 
toegevoegd. Daarnaast zijn er ook soorten toegevoegd die door andere Europese richtlijnen zijn 
beschermd en die niet noodzakelijkerwijs CITES soorten zijn. 
Annex B omvat de meeste van de CITES Appendix II soorten. 
Annex C omvat de meeste van de CITES Appendix III soorten. 
Annex D omvat de soorten waarvan de import in de Europese Gemeenschap wordt gevolgd. 

 
Documenten die u nodig heeft als u deze soorten wilt kopen of verkopen: 
EG certificate (CITES document) 
- alle Annex A soorten. 
- Annex B soorten waarvan de legale herkomst niet kan worden bewezen. 
In het algemeen zal het niet mogelijk zijn om deze dieren mee te brengen naar de Slangendag omdat 
alle benodigde documenten en formaliteiten van de verkoper en van de koper moeten hebben 
plaatsgevonden vóódat de overdracht van het dier plaats vindt. 

 
Verklaring van overdracht 
- Annex B soorten waarvan de legale herkomst kan worden bewezen. 
- Annex C soorten. 
- Annex D soorten. 
Een verklaring van overdracht bevat de namen en adressen van de verkoper en van de koper, 
beschrijving van het dier (wetenschappelijke naam, kenmerken, geslacht, geboortedatum (voor 
nakweekdieren), het importcertificaatnummer (voor wildvangdieren), plaats en datum van overdracht 
en de handtekeningen van de verkoper en van de koper. Als het een wildvangdier betreft dan wordt 
geadviseerd om ook om een kopie van het originele importcertificaat te vragen. 

 
Kennisgeving van Invoer in uw eigen land 
- Annex C soorten die niet op de CITES lijsten staan. 
- Annex D soorten. 
Dit formulier is verkrijgbaar bij het CITES-bureau in uw land. 



The Commission Regulation No 750/2013 of 29 July 2013 contains the following species: 
De Commission Regulation No 750/2013 van 29 juli 2013 omvat de volgende soorten: 

 
Annex A Annex B Annex C Annex D 

Boidae 
Acrantophis spp. Boidae spp., except for the 

species included in Annex A 
  

Boa constrictor occidentalis    
Epicrates inornatus    
Epicrates monensis    
Epicrates subflavus    
Eryx jaculus    
Sanzinia madagascariensis    

Bolyeriidae 
Bolyeria multocarinata Bolyeriidae spp., except for 

the species incl. in Annex A 
  

Casarea dussumieri    

Colubridae 
 Clelia clelia Atretium schistosum Elaphe carinata 
 Cyclagras gigas Cerberus rynchops Elaphe radiata 
 Elachistodon westermanni Xenochrophis piscator Elaphe taeniura 
 Ptyas mucosus  Enhydris bocourti 
   Homalopsis buccata 
   Langaha nasuta 
   Leioheterodon madagascariensis 
   Ptyas korros 
   Rhabdophis subminiatus 
Elapidae 

 Hoplocephalus bungaroides Micrurus diastema Lapemis curtus 
 Naja atra Micrurus nigrocinctus Lapemis hardwickii 
 Naja kaouthia   
 Naja mandalayensis   
 Naja naja   
 Naja oxiana   
 Naja philippensis   
 Naja sagittifera   
 Naja samarensis   
 Naja siamensis   
 Naja sputatrix   
 Naja sumatrana   
 Ophiophagus hannah   

Loxocemidae 
 Loxocemidae   

Pythonidae 
Python molurus molurus Pythonidae spp., except for 

the species incl. in Annex A 
  

Tropidophiidae 
 Tropidophiidae spp.   

Viperidae 
Vipera latifii Crotalus durissus unicolor Crotalus durissus Calloselasma rhodostoma 
Vipera ursinii (Europa) Trimeresurus mangshanensis Daboia russelii  
 Vipera wagneri   

 


