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Geachte , 
 

Op 25 september 2017 heb ik de invoervergunning met nummer 17NL249221/11 

aan u verstrekt. Echter na het nemen van dit besluit, heb ik vastgesteld dat deze 

vergunning niet afgegeven had mogen worden. De opgezette zoutwaterkrokodil 

(Crocodylus porosus) waarvoor u heeft aangevraagd was namelijk al op Europese 

bodem en in beslag genomen, omdat geen geldige invoervergunning aanwezig 

was. In deze brief ga ik hier nader op in en geef ik aan welke gevolgen dit voor u 

heeft. 

Beslissing 

Ik verklaar de aan u verleende invoervergunning met nummer 17NL249221/11 

nietig. Hierna kunt u lezen op grond van welke overwegingen ik tot deze 

beslissing ben gekomen. 

Toelichting 

Op 25 augustus 2017 heeft u een aanvraag ingediend voor een opgezette krokodil 

van de soort Crocodylus porosus. Deze soort afkomstig uit Australië is opgenomen 

in Appendix II van CITES en Bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97 (hierna: 

de Basisverordening). 

 

Invoervergunning 

Specimens, die op Appendix II van CITES staan en zijn opgenomen in Bijlage B 

van de Basisverordening, mogen alleen de Unie worden binnengebracht wanneer 

een invoervergunning kan worden overlegd bij de douane. Deze invoervergunning 

moet aangevraagd worden bij de CITES Management Autoriteit (hierna: de CITES 

MA) van het land van bestemming van het specimen. Deze regel is terug te 

vinden in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 865/2006 (hierna: de 

Uitvoeringsverordening). 
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Wanneer de administratieve instantie de invoervergunning heeft verstrekt, is de 

invoerder of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger verplicht de originele 

invoervergunning, de kopie voor de houder en voor zover dat is aangegeven in de 

invoervergunning, eventuele aanvullende documenten van het land van uitvoer of 

wederuitvoer, aan te bieden aan de douane. De douane controleert vervolgens de 

documenten, stempelt ze af en geeft daarna de kopie voor de houder aan de 

invoerder of gevolmachtigde vertegenwoordiger terug. De originele 

invoervergunning en eventuele aanvullende documenten van het land van uitvoer 

of wederuitvoer worden teruggezonden naar de instantie van afgifte. 

 

Uw aanvraag 

Op 25 september 2017 heb ik u een invoervergunning verstrekt voor de invoer 

van een opgezette zoutwaterkrokodil.  

 

Op basis van de aangeleverde stukken was ik in de veronderstelling dat de 

krokodil nog niet de Europese Unie was binnengebracht. Echter heb ik vernomen 

dat het specimen reeds op 1 augustus 2017 de Unie is ingevoerd en op 

9 augustus 2017 in bewaring is genomen, omdat geen invoervergunning 

aanwezig was. Dit betekent dat u heeft aangevraagd nadat de invoer van het 

specimen had plaatsgevonden. Als ik deze informatie ten tijde van het nemen 

van het besluit tot mijn beschikking had, dan had ik uw aanvraag voor het 

verstrekken van de invoervergunning niet toegekend. Ik heb als gevolg hiervan 

de invoervergunning in de verkeerde veronderstelling van zaken verstrekt. 

 

Ik verklaar de invoervergunning met nummer 17NL249221/11 daarom van 

rechtswege nietig. 

 

Voor zover u nog de originele invoervergunning heeft, verzoek ik u deze terug te 

sturen naar het volgende adres: 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

CITES-bureau 

Postbus 19530 

2500 CM Den Haag 

 

Handhaving  

Het cluster Bestuursrechtelijke Handhaving CITES wordt op de hoogte gesteld 

van dit besluit. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Mijn 

RVO.nl (088 042 42 42), of via e-mail (BHH@RVO.nl).> 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.  

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl. Als bedrijf logt u in op 

mijn.rvo.nl met eHerkenning. Als particulier gebruikt u DigiD. Voor de 

ondertekening heeft u een TAN-code nodig. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt 

u een kopie van deze brief mee als pdf-bestand of u stuurt een kopie per post na.  
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Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift 

naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, 

postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie 

van deze brief mee met uw bezwaarschrift. 

 

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en 

schriftelijk indienen van een bezwaarschrift.  

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website: mijn.rvo.nl. Of bel ons:  

088 042 42 42 (lokaal tarief). U kiest voor optie 5 en vervolgens optie 2. Houd uw 

aanvraagnummer bij de hand. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

namens deze: 

 

 

 

 

Teammanager Vergunningen Natuur 

 


