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Datum 10 juni 2013 
Betreft Besluit op uw wob-verzoel< 

Geachte  

Bij brief van 7 maart 2013 hebt u een verzoel< ingediend op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). Hierin hebt u mij verzocht om de volgende 
documenten te verstrekken: 
• alle documenten betreffende beslissingen rond de bultrug/walvis/zeezoogdier 

bekend onder de naam Johannes en later Johanna die 12 december 2012 op 
de zandplaat Razende Bol aanspoelde, waaronder ook correspondentie met 
derden over deze kwestie; 

• alle documenten rond de ontwikkeling van een eventueel protocol voor 
gestrande zeezoogdieren, in ieder geval vanaf 2004; 

• alle documenten betreffende het opstellen van een feitenrelaas over de 
reddingspogingen van de gestrande buitrug, zoals genoemd door minister 
Kamp in het vragenuur van de Tweede Kamer van 18 december 2012. Indien 
dit nog niet voltooid is, dan de meest recente versie van het feitenrelaas; 

• alle documenten betreffende beslissingen rond de orka die op 22 juni 2010 
aanspoelde op Lauwersoog, waaronder ook correspondentie met derden over 
deze kwestie. De orka werd later bekend onder de naam Morgan; 
alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van 
zeezoogdieren op Vlieland uit 2004, waaronder ook correspondentie met 
derden over deze kwestie; 
alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van levende 
zeezoogdieren vanaf 1985. 

Voorafgaand contact 
Op 18 maart 2013 heeft u per mail uw verzoek aangepast. Vervolgens heeft u 
enkele dagen later een telefoongesprek met  van mijn ministerie 
gevoerd, waarin uw vraagstelling nader werd gewijzigd. Naar aanleiding van dit 
contact, zijn de volgende afspraken gemaakt: 

A. Onderstaand punt komt te vervallen: 
• "Alle documenten betreffende beslissingen rond de orka die op 22 juni 2010 

aanspoelde op Lauwersoog, waaronder ook correspondentie met derden over 
deze kwestie. De orka werd later bekend onder de naam Morgan." 

B. Onderstaande punten: 
• "Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van levende 

zeezoogdieren vanaf 1985; 
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• alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van 
zeezoogdieren op Vlieland uit 2004, waaronder ook correspondentie met 
derden over deze kwestie." 

worden vervangen door: 
• "Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van: 

de buitrug die op 7 oktober 2003 aanspoelde op de Maasvlakte, de buitrug die 
20 december 2003 aanspoelde in Katwijk, de buitrug die 22 juni 2004 
aanspoelde op Vlieland, de buitrug die 8 oktober 2009 op Ameland 
aanspoelde, de buitrug die 18 augustus 2010 bij Katwijk aanspoelde, de 
buitrug die 23 maart 2012 op Texel aanspoelde en de potvis die op 24 juni 
2004 op Vlieland aanspoelde. Daaronder ook correspondentie met derden over 
deze kwesties." 

C. Uw verzoek wordt gezamenlijk behandeld met uw verzoek om toezending van 
mijn reactie op twee eerdere Wob-verzoeken. 

Vervolgens heeft u enkele malen telefonisch contact gehad met 
 van mijn ministerie. In deze gesprekken heeft u aangegeven 

dat u alsnog informatie wenst te ontvangen betreffende beslissingen rond de orka 
die op 22 juni 2010 aanspoelde op Lauwersoog, waaronder ook correspondentie 
met derden over deze kwestie. 

Uw verzoek om informatie is als volgt samen te vatten: 

1. Alle documenten m.b.t. buitrug Johannes/Johanna (aangespoeld 12-12-2012 op de Razende 
Bol). 

2. Twee documenten betreffende beslissingen m.b.t. orka Morgan, te weten een nota van de  
directeur N&B aan de Minister van EZ d.d. 24-06-2012 alsmede het EG-certificaat (CITES). 

3. Alle documenten m.b.t. de ontwikkeling van een protocol voor gestrande zeezoogdieren 
(vanaf 2004). 

4. Alle documenten m.b.t. feitenrelaas reddingspogingen buitrug Johannes (minister Kamp in de 
Tweede Kamer 18-12-2012) 

5. Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van de buitrug op 7 oktober 
2003 op de Maasvlakte. 

6. Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van de buitrug op 20 
december 2003 bij Katwijk. 

7. Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van de buitrug op 22 juni 
2004 op Vlieland. 

8. Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van de buitrug op 8 oktober 
2009 op Ameland. 

9. Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van de buitrug op 18 
augustus 2010 bij Katwijk. ^ _ 

10. Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van de buitrug op 23 maart 
2012 op Texel. 

11 . Alle documenten betreffende beslissingen rond het aanspoelen van de potvis op 24 juni 2004 
op Vlieland. 

12. Twee documenten m.b.t. eerdere WOB-verzoeken. 
NB: de nummering van de deeiverzoeken komt hierna terug 
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Bij brief van 29 maart 2013 heb ik u reeds enkele documenten waarom u 
verzocht, toegestuurd (nrs. 3 en 4 in de tabel). Voorts heb ik u twee documenten 
gestuurd die betrekking hebben op eerdere Wob-verzoeken in relatie tot orka 
Morgan (nr. 12 in de tabel). Deze stukken zijn reeds openbaar en vallen daarmee 
niet onder de reikwijdte van de Wob. 

Inventarisat ie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn de volgende documenten aangetroffen: 

m.b.t. de buitrug die op 12 december 2012 op de Razende Bol aanspoelde 
(nr. 1 in de tabel) : 
(1.1) memo Rijkswaterstaat over de evaluatie van de stranding van walvissen 
op Texel van 28 februari 2013; 

" m.b.t. de stranding van de orka Morgan op Lauwersoog op 22 juni 2010 
{nr. 2 In de tabel) : 
(2.1) nota d.d. 24 juni 2010 van de directeur Natuur, Landschap en Platteland 
aan de minister met als onderwerp 'opvang jonge orka bij Ameland door 
Dolfinarium' plus persbericht van het Dolfinarium van dezelfde datum. 
(2.2) EG-certificaat (CITES) plus besluit. 

Met betrekking tot de strandingen (nrs. 5 t /m 11 In de tabel) van 
• de buitrug op 7 oktober 2003 op de Maasvlakte; 
• de buitrug op 20 december 2003 bij Katwijk; 
• de buitrug op 22 juni 2004 op Vlieland; 
" de buitrug op 8 oktober 2009 op Ameland; 
• de buitrug op 18 augustus 2010 bij Katwijk; 
• de buitrug op 23 maart 2012 op Texel; en 
• de potvis op 24 juni 2004 bij Vlieland; 
is na onderzoek door het archief gebleken dat deze documenten niet bij mij 
berusten. Ik ben ook niet bekend met documenten op deze onderwerpen. Op 
grond van artikel 1, onder a, van de Wob, kan ik u derhalve deze documenten niet 
verstrekken. 

Zienswi jze 
Bij de openbaarmaking van de documenten met nummer 2 is er een derde 
belanghebbende. Deze is in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze te 
geven. Door deze derde belanghebbende zijn geen bedenkingen ingediend. 

Besluit 
Ik heb besloten de documenten met de nummers 1 en 2 openbaar te maken met 
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering 
verwijs ik naar onderdeel 'overwegingen' van dit besluit. 

De documenten met d^ nummers 3, 4 en 12 zijn reedsj jpenbaar Dezej/allen 
daardoor niet onder de reikwijdte van de Wob. Deze stukken zijn u reeds bij brief 
van 29 maart 2013 toegestuurd. 
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Overwegingen 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer van bij de 
openbaarmaking betrokken personen wordt geëerbiedigd. 

In de documenten met de nummers 1 en 2 staan persoonsgegevens. Ik ben van 
oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang van de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkenen wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dat het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 

Wijze van openbaarmaking 
De documenten, genoemd onder 1 en 2 in de tabel, treft u bij dit besluit in kopie 
aan. De documenten genoemd onder nummer 3, 4 en 12 in de tabel, zijn reeds 
openbaar en heb ik u per brief van 29 maart 2013 reeds toegestuurd. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens deze:

.P. Hoogeveen MPA 
taris-generaal 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift Indienen, gericht aan de Minister van Economische 
Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK 's 
Gravenhage. 

Pagina 4 van 4 



Rijkswaterstaat 
Ministerie van /n/rastructuwren Milieu 

memo Evaluatie opruimen Walvissen dec. 2012 

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland 
Waterdistrict Waddenzee 

Zuidersingel 3 
Leeuwarden 
Postbus 2301 
8901 JH Leeuwarden 
T (058) 234 43 44 
F (058) 234 43 39 
waterdistrictwaddenzee® 
rws.nl 

www.rijl<swaterstaat.nl 

Datum 
20 december 2012 

Geachte heer, mevrouw 

Dit is de samenvatting van een evaluatie van het proces rondom het 
opruimen van de buitrug en potvis in december 2013. Het totale proces 
bestond eigenlijk uit twee delen; 

1. stranding en acties tot aan overlijden van de buitrug ( wo - zon) 
2. opruimactie van de buitrug en potvis ( ma - ma) 

Deze evaluatie had als focus het opruimproces. De meeste vragen en 
opmerkingen hadden betrekking op de periode van stranding tot 
overlijden. Deze zijn genoteerd en worden in deze evaluatie apart 
vermeld. In de bijlagen o.a. de agenda en de deelnemers en de 
verschillende protocollen en regelingen die er zijn. 

ad 1 ; In de periode voorafgaand aan het opruimen was vanuit de 
rijksoverheid vooral het ministerie van Economische Zaken in beeld 
(dierenwelzijn). Rijkswaterstaat heeft een taak in het opruimen van grote 
objecten op stranden en langs de kust. Om die reden waren 
Rijkswaterstaat Noordzee (NZ) en Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN) 
in voorbereiding t.b.v. het opruimen. Op de zaterdag is een officier van 
dienst (OVD) van RWS NN ter plekke geweest om de situatie te 
beoordelen en een plan van aanpak te organiseren met als focus het 
opruimen van de buitrug. Wat in de media niet is opgemerkt is dat er 
binnen ongeveer 1 km van de buitrug ook een dode potvis was 
aangespoeld. Deze is in omvang groter dan een buitrug en bij het 
opruimen dus complexer. 

Er zijn in december 2012 kamervragen gesteld aan de minister van EZ. In 
de beantwoording is toegezegd dat er een protocol komt voor het proces 
rondom het stranden van levende walvissen. Er is reeds contact geweest 
tussen medewerkers van RWS NZ en medewerkers van EZ over dit 
onderwerp omdat er een relatie is met bestaande regelingen rondom 
calamiteiten op de Noordzee en langs de kust. 
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Ad 2; Bij het opruimen van de gestrande walvissen op de Razende Bol bij 
Texel is nauw samengewerkt tussen Rijkswaterstaat, gemeente Texel, 
Naturalis, NIOZ en de calamiteiten aannemer van RWS. Er moesten veel 
zaken worden geregeld. De lokatie, een afzetting, een kraan om dergelijke 
dieren vanuit het water op de kade te ti l len, een afdekking op de kade om 
e.e.a. schoon te houden, containers voor slachtafval etc. etc. Algemene 
conclusie was dat er prima is samengewerkt en dat partijen elkaar goed 
konden vinden. 

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland 

Waterdistrict Waddenzee 

Datum 
20 december 2012 

Opmerkingen rondom de periode van stranding tot overliiden van  
de buitrug 

Media aandacht en communicatie 
Opvallend was de erg grote media aandacht. Ook op de social media was 
het een hot topic. Behoefte aan een centraal punt voor communicatie. In 
de eerste dagen zijn vooral gemeente en Ecomare erg druk geweest met 
allerlei vragen. Bij erg drukke momenten zou een call centrum handig 
zi jn. 

Protocollen 
Onduidelijkheid over protocollen. Binnen RWS zijn er twee zaken van 
toepassing, de regeling samenwerking bestrijding kustverontreiniging kust 
(SBKR) en het calamiteitenplan Waddenzee van RWS NN. Daarnaast 
kennen we het Incidenten bestrijdingsplan Waddenzee (IBPW). In het 
calamiteitenplan Waddenzee staat een scenario over gestrande zee
zoogdieren. In de scenario's is geen rekening gehouden met levende 
walvissen die langere ti jd overleven. 

Gebiedsgrenzen / verantwoordeli jkheden 
Onduidelijkheid over de begrenzing van de Razende Bol. Provinciaal is het 
Noord-Holland en gemeentelijk hoort het bij Texel. Voor Rijkswaterstaat is 
de gehele Wadenzee vanaf Den Helder tot Duitsland in beheer bij het 
waterdistrict Waddenzee van Noord Nederland. Dit is inclusief een 1 km 
zone buiten de eilanden en inclusief de Razende Bol. 

De inzet vanuit de gemeente Texel met een gebiedsverordening was goed. 
Hiermee is voorkomen dat er een grote toestroom van toeschouwers is 
ontstaan. 

Euthanaseren 
Behoefte aan afspraken rondom eventueel euthanaseren. Volgens 
Naturalis is het bijna onmogelijk iets te doen, omdat het erg lastig is een 
bloedvat te vinden en vervolgens nagenoeg onmogelijk tientallen liters 
vloeistof toe te voegen. Het is noodzakelijk een "neutrale" partij te vinden 
voor dit proces. 

Pagina 2 van 6 



I 

Rijkswaterstaat Noord-
Opmerk ingen r o n d o m de per iode van o p r u i m e n Nederland 

Waterdistrict Waddenzee 

Veiligheid en arbo 
— ^ —; — Datum 
Dit IS een belangrijk aandachtspunt. Bij veiligheid gaat het o.a. om; 20december 2012 

• Veiligheid eigen medewerkers 
• Veiligheid bezoekers, afzetten terreinen 
• Aanwezigheid EHBO 
• Aanwezigheid bewaking / politie 
• Veiligheid op zee, schepen die het sleepproces hinderen 
• Verantwoordelijkheid rondom het hijsen van dergelijke objecten 
• Verantwoordelijkheid bij het snijden van de walvissen. Er werden 

diverse vrijwilligers ingeschakeld. Hoe met verantwoordelijkheid 
als iemand gewond raakt? 

Hijsmogeli jkheden 
In scenario's van tevoren nadenken over de hijsmogelijkheden. Nu moest 
er ter plekke nog een oplossing worden bedacht. RWS en aannemer gaan 
hier samen over nadenken. 

Locatiekeuze 
Voor Naturalis maakt het niet veel uit of het ontleden op een kade of op 
een strand moet gebeuren. In het verleden is meestal op een strand 
gewerkt. Dit heeft de nodige voordelen omdat het schoonmaken van de 
locatie eenvoudiger is en omdat er geen speciale hijsmiddelen nodig zijn. 
In dit geval is gekozen voor de haven van het NIOZ omdat deze lokatie 
goed afsluitbaar is voor publiek. Uiteindelijk is de toeloop vah 
toeschouwers beperkt geweest en is e.e.a. in gémoedelijke sfeer 
verlopen. In de toekomst kan in principe ergens een strandlocatie worden 
gekozen. 

Onderlinge samenwerking 
Er is prima samengewerkt tussen de verschillende parti jen. Iedereen wist 
elkaar goed te vinden en was steeds goed bereikbaar. 

Snelheid van het proces 
Kunnen we e.e.a. nog sneller afhandelen? Vanaf het moment van 
overlijden heeft het ca 24 uur geduurd voordat de Buitrug is losgetrokken 
en naar het NIOZ ging. Hier speelt mee dat de aannemer van RWS de 
juiste spullen en schepen moet organiseren, ter plekke moet gaan en 
lijnen moet bevestigen. Een belangrijke factor is het moment van hoog 
water en de weersomstandigheden. Conclusie; er is binnen deze context 
met maximale snelheid gehandeld. 

Inzet KLPD 
Het KLPD is in de eerste fase ( tot overlijden) met 2 schepen ter plekke 
geweest en heeft diverse proces verbalen uitgeschreven. Tijdens de 
berging was er geen KLPD of RWS schip aanwezig. Bij toekomstige 
gevallen moet er zeker een schip bij omdat de berging nu werd gehinderd. 
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Rijkswaterstaat Noord-
Nederland 
Waterdistrict Waddenzee 

Datum Afronding 
1. Er komt een protocol voor het omgaan met stranden van levende 20 december 2012 

walvissen. Het ministerie van EZ is verantwoordelijk. 
2. RWS past de huidige calamiteiten scenario's aan met de leerpunten 

van deze casus 
3. Er komt eind januari / begin februari een persbericht van Naturalis 

over de sectie en doodsoorzaak van de buitrug 
4. Het verslag van deze evaluatie. 

Conclusie 

De periode tot overlijden was hectisch en miste de regie van een 1 partij 
die als centrale spil kon dienen. De gemeente heeft hier een belangrijke 
en goede rol gespeeld door een gebiedsverordening in te stellen en 
contact met RWS te zoeken. Een protocol dat is afgestemd tussen RWS en 
EZ zal in de toekomst voor meer regie zorgen. 

De periode van opruimen is prima verlopen. Door goede contacten en 
snelle besluitvorming tussen gemeente - NIOZ - Naturalis en RWS zijn 
beide walvissen snel afgevoerd en verwerkt. 

Deze evaluatie helpt bij het verder aanscherpen van de scenario's in de 
calamiteitenplannen van RWS. In de afronding van het evaluatiegesprek 
zijn de diverse partijen bedankt voor de prima samenwerking. 
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Rijkswaterstaat Noord-
Nederland 
Waterdistrict Waddenzee 

Documenten 
Datum 
20 december 2012 

• Samenwerkingregeling Bestrijding Kustverontreinigingen 
Rijkswaterstaat (SBKR), dienst Noordzee. Intern RWS protocol dat 
is afgestemd met de kustgemeenten. 

• Calamiteitenplan Waddenzee, waterdistrict Waddenzee, RWS dienst 
Nood Nederland. 

• Incidenten Bestrijding Plan Waddenzee (IBPW), coördinatie 
rampenbestrijding Waddenzee, veiligheidsregio's. 

• Waterrand 2009, hulpverlening raamwerk vanuit BIZA t.b.v. de 
veiligheidsregio's. 
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Bijlage 1 ; Agenda evaluatie 28 januari 2013 

Lokatie ; het NIOZ op Texel. 
Datum ; maandag 28 januari 
Tijdstip ; tussen 10.00 - 12.00 ( daarna eventueel bilateraal verder) 

Rijkswaterstaat Noord-
Nederland 

Waterdistrict Waddenzee 

Datum 
20 december 2012 

Agenda 
1. Welkom en kennismaking 
2. Eerste melding 
3. Regievoering op het proces 
4. Bereikbaarheid 
5. Perscontacten / Communicatie 
6. Informatieoverdracht 
7. Verwonderpunten 
8. Financieel/juridische afhandeling 
9. Rondvraag , w.v.t.t.k. 

We rekenen op 2 a 3 personen per organisatie. Vanuit Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland zullen 4 a 5 personen aanwezig zijn. In totaal zijn er 16 
a 20 deelnemers. Graag intern afstemmen wie er kan/moet deelnemen. 

Tabel 1 ; deelnemers aan de evaluatie op Texel. 

nr organisatie naam functie 

1 Gemeente beleidsmedewerker 
2 Gemeente communicatie 
3 Gemeente burgemeester 
4 Aannemer 
5 Aannemer 
6 Nioz directeur 
7 Nioz communicatie 
8 Nioz havenmeester 
9 Naturalis Hoofd collectiebeheer 
10 Naturalis communicatie 
11 KIpd 
12 EL&I Verhinderd, niet aanwezig 
13 RWS NN Staflid waterdistrict 
14 RWS NN OVD waterdistrict 
15 RWS NN OVD waterdistrict 
16 RWS NN Veld medewerker 
17 RWS NZ Chef vd wacht 
18 RWS NZ communicatie 
19 aannemer Plaatselijke Aannemer 
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Afgedaan dd 
Redacteur Paraaf. 

Bewaartermijn : Eeuwig Jaren 

Onderwerp t 

>̂  <38ao 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

Aan: 
De Minister 

Van: 
De directeur NLP, 

nota 
W ^ i i t o h m ' e g M t e r i i e e ^ ^ ë ^ ^ ^ een jonge 
orka bij Ameland Is gevangen en voor revalidatie is ondergebracht bij het 
Dolfinarium. 

Directie Natuur, Landschap 
en Platteland 
Tesm Biodiversiteit 

Prins Oauslaan 8 
2595 Al Den Haag 
Postbus 204O1 
2500 EK Den Haag 
www.mlnlnv.nl 

Cnntactoersoon 

T 070 378 49 85 
F 070 378 61 20 

Datum 
24 juni 2010 

Onze referentie 
NLP.2010-2223 

Voor de kust van Ameland Is gisteren een jonge verweesde orka waargenomen, 
onder meer door de bemanning van het LNV-schip MS Krukel (Wadden-unit van 
DRZ Noord). Er is contact opgenomen met het Dolfinarium vanwege hun kennis 
ter zake. Dolfinarium verwachtte dat het dier zonder ingrijpen over enkele dagen 
zou aanspoelen en vervolgens zou sterven. 

Op grond van de Flora- en faunawet zijn orka's beschermd en mogen ze niet 
gevangen worden. Het Dolfinarium heeft echter een ontheffing om tandwalvissen 
(waartoe de orka behoort, naast dolfijnen zoals de bruinvis) die het zelf niet zullen 
redden te vangen en te revalideren, met het doel ze later weer vrij te laten. Als 
dat laatste onmogelijk is, kan het dier onder voorwaarden gehouden worden. 

Bij een bruinvis In dezelfde omstandigheden zou opvang onder deze ontheffing 
f - \ gewoon hebben plaatsgevonden. Een orka zal echter veel publiciteit ea<-
^ genereren. Daarom heeft het Dolfinarium contact opgenomen met Dienst 

Regelingen voor 'rugdekking'. DR heefl het Dolfinarium woensdagmiddag rond 
17:00 laten weten dat het de orka mag opvangen, mits aan de voorwaarden van 
de ontheffing wordt voldaan. 

Met DC Is een positieve woordvoerlngslljn opgesteld met de volgende strekking: 
'goed dat dit gebeurt, we willen niet dat het dier over enkele dagen dood 
aanspoelt'. Ook wordt verwezen naar de ontheffingsvoorwaarden: 'het dier zou 
het zelf niet redden, doel Is om het dier op verantwoorde wijze weer uit te zetten'. 
Het Dolfinarium, maar ook LNV als ontheffingverlener zal moeten vermijden dat 
de indruk ontstaat dat deze actie vooral door commerciële motieven Is Ingegeven; 
dat Is lastig, want een orka zal het Dolfinarium geen windeieren leggen. DC zal 
over de woordvoering rechtstreeks contact onderhouden met het Dolfinarium. 
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i'lnmlddels Is de orka wóensdagavórid rond 22:00 uur gevangèh. Daarbij is eeh 
. LNV-schip ingezet, zoals ook gebeurt bij het vangen en uitzetten van brulnvlissien, 
omdat hét Dolfinarium geen geschikt schip met kraan heeft. Na de vangst is de. 

^ brka getransporteerd naar Harderwijk, paar wordt het dier behandeld. Het :is.in 
slechte conditie, maar heeft al wat vis gegeten. 

Het bolfinarium. brengt vandaag' een persbericht uit; over,de inhoud js pyeriegd 
'met DC. Een concept van het persbericht gaat hierbij. 

Directie Natiiür, Landschap 
en Platteland .̂ J ' • " 
Team Biodlversitèlt 

Datum 
. i24Ju"nV20iq ' 

Orize referentie 
. NLP.2010-2Z23 ^ 

i IMS : . 

:V \ --'fis lili-tl 

. '•••iv^Ç'i! ?:rt!)'.&̂ f̂ h l'î'f;̂ /̂:̂ f̂iffîX;-̂ .: -̂Vtó̂ ^̂  OSfàâ m-î ^Bt̂ :'.-;îb, ŝ r̂ fr'MSitfio 

':^;;:xpi JV̂ K) -c,-'' / iv- " c c i ^ ^ c ^ 0̂ 51.̂ .̂  ^.;;" ''tï;A.̂ ':̂ |̂ lS-v5|î •̂ 

. . .-'•,•1 -
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dolfinarium 
beleef de magie van dolfijnen 

Persbericht 

Hardenwijk, 24 juni 2010 

Orka komt eerste nacht goed door 
HARDERWIJK- De orka die woensdag vanuit de Waddenzee naar het Dolfinarium is 
vervoerd heeft een goede eerste nacht achter de rug. Het jonge en sterk verzwakte dier 
heeft na aankomst in Harderwijk haar eerste vis gegeten. Dierenartsen en verzorgers zijn 
hoopvol maar houden rekening met een terugslag. 

Dierenartsen hebben de orka na aankomst in het Dolfinarium onderzocht. Zo is er bloed afgetapt en is 
er doormiddel van een scan gekeken naar eventuele inwendige venwondingen. De eerste resultaten 
hierover zijn positief. Dinsdag werd het dier door vissers ontdekt in de Waddenzee. Het ministerie van 
LNV heeft daarna het dier gevolgd en al snei bleek dat het om een jonge orka ging die ernstig 
verzwakt was. De expert:ise van het Dolfinarium werd ingeroepen en na overleg werd besloten dat het 
dier zonder hulp niet zou overieven. Voor een terugkeer naar open zee was de fysieke gesteldheid van 
het dier veel te zwak. 

Het doel is om de orka weer uit te zetten in de natuur. Wanneer en waar dit gaat gebeuren is nog 
onduidelijk. "Onze prioriteit ligt nu bij de gezondheid van de orka," aldus een woordvoerder van het 
Dolfinarium. De komende dagen zullen dierenartsen en doifijnentrainers van het Dolfinarium 24 uur 
per dag observeren bij het jonge vrouwtje. "We bekijken de situatie van uur tot uur. Dat ze vis heeft 
gegeten is een positief signaal maar we blijven alert: en de situatie kan alsnog verslechteren." 

™ EINDE BERICHT ™  

Noot aan de redactie f niet voor publicatie): 
Meer informatie, interview aanvragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

manager Dolfinarium 
+31628811138 
0341-467477 



Dienst Regelingen 
Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie 

> Retouradres Postbus 19S30 2500 CM Den Haag 

Dolfinarium Harderwijk 
Strandboulevard Oost 1 

3841 AB HARDERWIJK 

Dienst Regelingen 

Postbus 19530 
2500 CM Den l̂ aag 
www.drlolcet.nl 

T O600 - 22 333 22 
dcesigimJnlnv.ni 

Datum 27 juli 2011 
Betreft Beslissing CITES 

Onze referentie 
Aanvraagnummer 
108505 

Bijlagen 
1 

Geachte heer 

Op 11 juni 2011 heb ik uw aanvraag voor een EG-certificaat voor de overdracht 
van een levend exemplaar van de orka (Orclnus orcaj ontvangen. 

Beslissing 

Ik heb besloten uw aanvraag goed te keuren. Hieronder leest u de toelichting op 
mijn besluit. In de bijlage van deze brief vindt u het EG-certificaat en de relevante 
wet- en regelgeving. 

Toelichting 

De orka is opgenomen in Appendix I I van het CITES-verdrag en Bijlage A van 
Verordening (EG) nr. 338/97 (hierna: Basisverordening). Verder is deze soort: In 
artikel 4, eerste lid, onder a, van de Flora- en faunawet (hierna: Ff-wet) 
aangewezen als beschermde Inheemse diersoort:. Tot slot Is de soort opgenomen 
op Bijlage IV van Richtlijn (EG) nr. 92/43 (Habitatrichtlijn). 

Het verbod op handel in Bijlage A soorten 
Het is verboden om binnen de Europese Gemeenschap commerciële handelingen 
te verrichten met een specimen, dat Is opgenomen op Bijlage A van de 
Basisverordening. Dit verbod is neergelegd in artikel 8, eerste Ild, van de 
Basisverordening. Volgens artikel 2, onder p, van de Basisverordening worden 
huur, ruil, uitwisseling of uitdrukkingen van dezelfde strekking in dezelfde zin 
geïnterpreteerd als verkoop. 

Pagina 1 van 7 



Dienst Regelingen, waar de Nederiandse CITES Management Autoriteit (hierna: 
CITES-MA) deel van uit maakt, kan per geval een ontheffing verlenen van deze 
verbodsbepalingen. Deze ontheffing wordt verieend in de vorm van een EG-
certificaat. Dit Is neergelegd In artikel 8, derde lid, van de Basisverordening. 

Een EG-certificaat voor een Bijlage A specimen kan, volgens artikel 8, derde lid 
van de Basisverordening, enkel worden verieend, wanneer dit in 
overeenstemming is met de voorschriften van andere Gemeenschapwetgeving 
betreffende instandhouding van wilde fauna en flora. Voor Nederland betreft dit de 
Ff-wet, waar de Habitatrichtlijn in Is geïmplementeerd. Daarnaast moet aan de 
artikelen 48, eerste lid, onder d en 59, derde lid van de Verordening (EG) nr. 
865/2006 (hierna: Uitvoeringsverordening) zijn voldaan. 

Toestemming vervoer 
Overeenkomstig artikel 9 van de Basisverordening geldt voor een levend wild 
Bijlage A specimen, dat voor elk vervoer binnen de Gemeenschap voorafgaande 
toestemming Is vereist van de CITES MA van het land waarin het specimen zich 
bevindt. Deze toestemming zal slechts worden verieend wanneer de 
wetenschappelijke autoriteit van het land, waar het specimen gehouden zal 
worden, zich ervan vergewist heeft dat de geplande accommodatie op de plaats 
van bestemming voldoende is uitgerust om het dier in stand te houden en goed te 
verzorgen. Deze toestemming wordt bevestigd door afgifte van een EG-certificaat. 

Op grond van artikel 9, vijfde lid van de Basisverordening moet een levend 
specimen dusdanig worden vervoerd en verzorgd dat risico's van verwondingen, 
ziekte en ruwe behandeling tot een minimum worden beperkt. Ook moet dit in 
overeenstemming zijn met communautaire regelgeving inzake de bescherming 
van dieren gedurende het vervoer. 

Uw aanvraag 
U vraagt een EG-certlfIcaat aan voor de overdracht van een orka naar Loro 
Parque, Tenerife omdat u niet beschikt over de juiste faciliteiten om een orka 
permanent te houden. U wilt de orka voor het belang wetenschappelijk onderzoek 
overdragen aan Loro Parque. Volgens u is Loro Parque een goede locatie, omdat 
het park al een groep orka's houdt en wetenschappelijk onderzoek aan deze soort 
doet. U verwijst naar artikel 8, derde lid onder g, van de Basisverordening en 
onderbouwd het belang met de volgende rapporten over onderzoek dat door Loro 
Parque wordt uitgevoerd: 

• Development of immunoassays to detect specific antibodies in the serum of 
killer whales. 

• Development of software tools and research on the vocal culture of Orel nus 
orca. 

• Research on conservation related aspects of the behaviour of Orcinus orca. 

Ontheffing voor opvang 
Aan u is een ontheffing met kenmerk: FF/75A/2008/064 verieend van 
verbodsbepalingen uit de Ff-wet voor de opvang en rehabilitatie van 
hulpbehoevende tandwalvissen, waaronder de orka. Hoewel het doel van deze 

Dienst Regelingen 

Datum 
27 juli 2011 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
108505 
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ontheffing is dat het dier weer terugkeert naar de natuur, mag hier van 
afgeweken worden als aangetoond wordt dat het dier niet in de vrije natuur kan 
overieven. Verder moet een wetenschappelijk doel gediend worden. 

U stelt dat het dier niet teruggezet kan worden In de vrije natuur, omdat niet kan 
worden verwacht dat ln dit specifieke geval de orka in leven blijft. U motiveert: uw 
stelling met het rapport: 

• Expert advice on the releasability of the rescued killer whale (Orclnus orca) 
Morgan. 

U wilt gebruikmaken van de mogelijkheid om af te wijken van het doel van de 
ontheffing, door een permanente hulsvesting voor de orka te kiezen. U toont 
daarvoor aan dat deze locatie aan wetenschappelijk onderzoek deelneemt. 

Vervoer 
Op 20 juli 2011 heeft u de aanvraag aangevuld met een verklaring dat u het dier 
volgens de eisen en richtlijnen van de Internationale Air Transport Association 
(lATA) zal vervoeren. 

Bezwaar tegen de overdracht 
Op 25 juli 2011 heb Ik van Böhler advocaten, namens de Orca Coalitie een 
zienswijze ontvangen. De zienswijze richt zich tegen het afgeven van een 
ontheffing en een EG-certifIcaat voor de overdracht van orka Morgan. Ik heb de 
zienswijze meegewogen In mijn beslissing. 

Overweging 
Ik ben van mening dat afdoende is aangetoond dat u niet in strijd handelt met de 
aan u verieende ontheffing. Om die reden heb ik het verzoek om handhaving van 
de Stichting Black Fish e.a. bij besluit van 15 april 2011 afgewezen. 

Dit betekent tevens voor mij dat u aan artikel 8, derde lid, van de 
Basisverordening voldoet. U handelt Immers volgens de Ff-wet. Verder Is de orka 
bestemd voor onderzoek dat de bescherming of Instandhouding van de soort op 
het oog heeft. Dit biedt mij de mogelijkheid om volgens artikel 48, eerste lid, 
onder d, voor dit doeleind een EG-certificaat te verstrekken 

Tot slot heb Ik, in overeenstemming met artikel 59, derde lid, van de 
Uitvoeringsverordening, aan de Spaanse CITES-MA gevraagd of Loro Parque 
voldoende Is uitgerust om het dier In stand te houden en goed te verzorgen. De 
Spaanse CITES-MA heeft daarop haar wetenschappelijke autoriteit geraadpleegd 
en mij geantwoord dat zij geen bezwaar heeft tegen een overdracht van de orka. 
Tevens heeft deze autoriteit bevestigd dat het parte deelneemt aan 
wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het instandhouden van deze soort:, 
Ik ben daarom van mening dat Loro Parque, de orka, voor onderzoek zal houden, 
zoals omschreven ln artikel 8, derde lid, onder g, van de Basisverordening. Ook 
het vervoer zal plaatsvinden in overeenstemming met artikel 9 van de 
Basisverordening. 

Dienst Regelingen 

Datuni 
27 juli 2011 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
108505 
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In Loro Parque, Tenerife heeft u een passende verblijfplaats gevonden. 

Ik verstrek daarom een EG-certlfIcaat voor de overdracht van de orka vanuit het 
Dolfinarium, Harderwijk naar Loro Parque, Tenerife met als voorwaarde dat het 
dier voor onderzoek wordt gehouden. Op het EG-certifIcaat Is daarom vak 18.8, 
19.2 en 19.3 aangekruist. In vak 2 is de toekomstige bestemming van de orka 
vermeld. 

Dienst Regelingen 

Datum 
27 juli 2011 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
108505 

Conclusie 
Ik verstrek aan u een EG-certificaat. Het document is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. Dit besluit treedt In werking op vrijdag 5 augustus. Eerst vanaf die 
datum geldt een vrijstelling van het verbod neergelegd in artikel 8, eerste lid, van 
de Basisverordening. 

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief een bezwaarschrift Indienen. Stuur het ondertekende 
bezwaarschrift naar Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, 
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag . Stuur een kopie van deze brief mee met uw 
bezwaarschrift. Op onze internetsite www.drioket.nl/bezwaar vindt u meer 
belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website: www.drloket.nl. Of bel met het DR-
Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur, voorkeurstoets 
5). Houd uw aanvraagnummer bij de hand. 

Met vriendelijke groet. 

De Staatssecretarjaï'Van tfconomische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
namens deze: 

Tèammanager vergunningen 

Bijlagen; 
Bijlage 1: Relevante wet-
Bijlage 2: EG-certificaat 

en regelgeving 
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Bijlage 1: Relevante wet- en regelgeving 

Verordening (EG) nr. 338/97 Inzake de bescherming van In het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (Basisverordening) 

Artikel 2 , 
Definities ; . : • • ,̂  ^ - . ... , ,. .- . • • 

Voorde toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: . )• ' ' 
p) "verkoop"! alle vormen van verkoop. Voor de toepassing van deze verordening worden huur, 
ruil of uitwisseling gelijkgesteld met verkoop; uitdrukkingen van dezelfde strekking worden ln 
dezelfde zin geïnterpreteerd; ' 

Artii<el8 • . ,: ' • . . . ; , •̂ 

Bepalingen betreffende de controle op handelsactiviteiten • : • r T 
1. De aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het 
tentoonstellen voor commerciële doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het verkopen, het 
ln bezit hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog 
op verkoop van specimens van de ln bijlage A genoemde soorten, is verboden. 
2. De Ud-Staten kunnen het ln bezit hebben van specimens, met name van tot de In bijlage A ' 
genoemde soorten behorende levende dieren, verbieden. . 
3. In overeenstemming met de voorschriften van andere Gemeenschapswetgeving betreffende de-
instandhouding van wilde fauna en flora kan per geval ontheffing van de in lid 1 genoemde 
verbodsbepalingen worden verleend door afgifte van een daartoe strekkend certificaat door een ' 
administratieve instantie van de Lid-Staat waarin de specimens zich bevinden, indien de 
specimens; , , 
a>[•••]; . . . - >. y - .. .. .' 
, " ) [ . . . ] ; • ' : • .)-:- • v c 
c) in de Gemeenschap werden binnengebracht overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening en bestemd zijn om te worden gebruikt voor doeleinden die het voortbestaan van de 
betrokken soort niet nadelig beïnvloeden; of 
d) [...]; 
e) [...]; 

f) bestemd zijn voor fok- of kweekdoeleinden en dientengevolge zullen bijdragen tot de 
instandhouding van de betrokken soorten; of 
g) bestemd zijn voor onderhoek of onderwijs dat de bescherming of de instandhouding van de 
soort op het oog heeft; of 
h) van oorsprong zijn uit een Lid-Staat en overeenkomstig de ln die Lid-Staat geldende wetgeving 
aan hun natuurlijk milieu werden onttrokken. 
4. [...] 
5. [...] 
6 .['..] 

Dienst Regelingen 

Datum " ' • 
V 27 Juli 20 i r 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
108505 
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Artikel 9 
Vervoer van levende specimens 
1. Voor elk vervoer binnen de Gemeenschap van een levend specimen van een soort opgenomen 
ln bijlage A van de plaats die vermeld wordt op de Invoervergunning of op een certificaat dat ln 
overeenstemming met deze verordening Is afgegeven, Is de voorafgaande toestemming vereist 
van een administratieve instantie van de Ud-Staat waarin het specimen zich bevindt. In de overige 
gevallen van vervoer moet de persoon die verantwoordelijk is voor het vervoer in voorkomend 
geval het bewijs van de wettelijke oorsprong van het specimen kunnen leveren. 
2. Toestemming wordt: 
a) alleen verleend wanneer de bevoegde wetenschappelijke autoriteit van die Ud-Staat of - indien 
het vervoer naar een andere Lid-Staat plaatsvindt - wanneer de bevoegde wetenschappelijke 
autoriteit van deze laatste zich ervan heeft vergewist dat de geplande accommodatie op de plaats 
van bestemming van een levend specimen voldoende Is uitgerust om het In stand te houden en 
goed te verzorgen; 
b) bevestigd door afgifte van een certificaat; en 
c) Indien van toepassing, onmiddellijk meegedeeld aan een administratieve instantie van de Ud-
Staat waarnaar het specimen zal worden verzonden. 
3. Deze toestemming is evenwel niet vereist Indien een levend dier voor een urgente veterinaire 
behandeling moet worden vervoerd en daarna rechtstreeks wordt teruggebracht naar de plaats 
waar het zich mag bevinden. 
4. [ . . . j . 
5. Indien levende specimens vervoerd worden naar, uit of binnen de Gemeenschap, of blJ doorvoer 
of overlading op een bepaalde plaats worden gehouden, dienen zij op een zodanige wijze te 
worden gereeedgemaakt, vervoerd en verzorgd dat risico's van verwondingen, ziekte en ruwe 
behandeling tot een minimum worden beperkt en dit. Indien het om dieren gaat, ln 
overeenstemming met de communautaire regelgeving Inzake de bescherming van dieren 
gedurende het vervoer. 
6. [...] 

Dienst Regelingen 

Datum 
27 juli 2011 

Onze referentie 
aanvraagnummer 
108505 
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Verordening (EG) nr. 065/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad Inzake de 
bescherming van In het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer (Uitvoeringsverordening) 

Artikel 48 

In artikel B, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 bedoeld certificaat (certificaat voor 
commercieel gebruik) 

1. In een certificaat voor de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde 
doeleinden wordt bevestigd dat de betrokken specimens van een In bijlage A bij die verordening 
opgenomen soort om een van de volgende redenen zijn vrijgesteld van één of meer 
verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van die verordening: 
a) [...] 
b) de specimens zijn van oorsprong uit een lidstaat en overeenkomstig de wetgeving van die 
lidstaat aan de natuur onttrokken; 
c) [...] 

d) de specimens mogen worden gebruikt voor één van de In artikel 8, ild 3, onder c) en onder e), 
f) en g), van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde doeleinden. 
2. [...] 

Dienst Regelingen 

Datum 
27 Juli 2011 
Onze referentie 
aanvraagnummer 
108505 

Artikel 59 

Ontheffingen van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
van die verordening 
1. e.] 
2. [...] 
3. De ontheffing voor de in artikel 8, ild 3, onder e), f) en g), van Verordening (EG) nr. 338/97 
bedoelde specimens wordt slechts verleend Indien de aanvrager ten genoegen van de bevoegde 
administratieve instantie, welke overleg pleegt met een bevoegde wetenschappelijke autoriteit, 
aantoont dat aan de daar en ln artikel 48 van de onderhavige verordening genoemde voonwaarden 
Is voldaan. 
4. (...) 
5. [...] 
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EUROPESE GEMEENSCHAP /EUROPEAN COMMUNITY 
I.Houdff/HciJter 

DOLFINARIUM HARDERWIJK 
STRANDBOULEVARD OOST 1 
3841 AB HARDERWIJK 
NETHERLANDS 

CERTIFICAAT /CERTIFIOATE 
Niel bestemd vDOf gebniik buile.'i de Europese Gemoenediap / 
Nol fiy ijsé oi/lsWa (ïie Ewiyie.aii CMim»(% 

Nr. INo. 

11NL114808/20 
Verordening (EG) nr. 33B/97 van da Raid en Verordenlnj (EO) nr, 105/2006 van de 
Commltsle lnzal>e de beidiermlng van In tiet wild levende dier. eii planleneoorlen door 
conirole op hel deiUcl«||en(le, handel«verl(eer/ 
Coünc/; fiegufsta l£Q Hó thd Commission Régulalkjn (EQ) No 865/2006 on II.« 
pfûleclion Ol species olwiiaisun» aivlfloca by rajited/i j fratfe Stmin 

CD 

O 

LU 
liJ 
Z 
S2 
OC 
O 

i Plaals IN33I levende specimens van soorten van bijlage A moeien woideri geliotden / 
AulliaisedlKäiqn la IM specimens olAiinex A spedss 
LORO PARQ; AVENIDA LORO PARQ 
38400 PUERTO DE LA CRUZ 
SPAIN 

3 Adminislralieve Inslanlb van afgifla IIssuing mmgement aulhcril/.. 

Ministry of Economie Affairs, Agn'cuHure and Innovation 
CITES Management Authority. • • . • • 
P.O. box 19530, 2500 CM The Hague, The Netherlands 

4 OirschrijMng van de specimens (mal inbegn'p van merklekans, gesladil en oeöoortedalum 
van levende dieren) I DescrjWioii ol specimens (includiag marks, sex. dale cltitil\ lor live animais) 

LIV 
LIVE ANIMAL WITH MICROCHIPTRANSPONDER NO: 
S28210002335926 

SEX: FEMALE 
BORN: APPROXIMATELY 1 JANUARY 2009 

6. Neliomassa (kg) I Ne/mass fka) 

7. aiES-billage /C/reSAfpend« 
•. : .11 .:- : 

6.HcEveeltieid/Q<«ii(((y 
1 

i.EG-bijlage/£C/lnne» 
. A . 

10. Land van her komsl / Country ot aigin 

UNKNOWN . • 

Q.Oorsprorg/ Source 

11. Nummer van vergunning I Permit No 12. Afgilledalum IDaleollssve 

16. Welensdiappeiijke naam van de socil IScIemik name çl species 
ORCINUS ORCA 

13. LIdslaal van Invoer/Wember S(8(e ot import 

ll 
17. Gewone naam van de soorl / Common name ol spades 

ORCA 
1'I..Numr7ierdocgmenl/Dticumeri/No 15. Afgilledalum I Dale 0.'<ssv9 

18. Hierbij wordl verWaard dal de hierboven omsclireven spccimeiu/J( «s toe;y cer/ifed ötal « 

1̂ 1 aw de nalrjur werden onürokkenovereetitomslig de in da Pdslaal van afgille geldende viielgOT̂ ^ 
L. I ivere la/reri to (fie wW <n acconiance î ^^ 

r"l aclilergelalen of onlsnaplB specimens ajn dia In bewaring widen genortienoveieenliomsligde In do la^^ 
1-1 aieabamlonedçfasc^edspoiMeiistmwerereœmodinacccfdancevnlhltetegislalm 

r i In gevangenschap geboren en gelokleofkunslmalig gekweekte specimens 2l|i/ 
. ' . arecapljnlxini^nd-bredor.srtfKiallypiopagaledspe^ 

1 1 In de Gemeenschap werden verkregen of binnsnoehrachl overeenkomsllg Verordening (EG) nr. 338ß7/ 
were aojwneiy/(I or/hinjdiced Info 1/« Conimiinir/;n comp,'i()nce Willi//B ̂ ^^^ 

r I vMr 1 juni 1997 In de Gemeenschap werden verkregen ofblnnengebrachl overeenkcmsllg Verordening (EEG) rir. 3626/82 van do Raad / 
1-1 WBW acqiM In or Inlioduced into the ConmunHylxloiBlJuno 1097 In accordance Willi R^^^^ 

i" • 1 vOór 1 Janiiarl 1964 In de Gemeenschap we.'dcn verkregen of binnengebraclil overeonliomsllg de ClTES^iepäingcn / 
were atquiedhiot Inlwdvceaküolhe Communilypeloio 1 January 1984 in compliance wHIt ttieptmisloiisolajES: 

r' 1 In de Idslaal van alglfle werden veikregen ol binnengebtachl voordal de onder 4 en 5 genoemde vorardenlî en ol da CITESoveraankomsl op hel orondoebied van de Bdslaal van toepassing waren/ » -a ».iuoi~i.Kjai 
ware acquired in a inUoduced Imollie IssiÈig Member Slate belote UK piovislons of tlie Regulation under paragraphs i and S or of C/rES liecamo applicable in Ibis leirHay; 

IXI bcsiemd îjn om le worden gebruürt 1er vergroling van de welen5Cliappeli:J<e kennis/voor hel lokken ol kwekenAioor onderzoek of educatieve doeleinden ol voor een ander 
orischedeiijkdoel/ 
are to ba used br ibe advancemenl ol sdence/bteeding orprcpagalion/fesearcli ct educate or otlier non deliiinenläpuiposes. 

19. Dl document wotdl â egeven teneinde / Tbis document is Issued lor ffio purpose ol: '• • -, ' ~ — •: : 

I J te bevestigen dal aeii voor (weder)uilvoef bestemd specimen waid vaikregen in overeenstemming nwl dc geldendo wetgevingen 1er bescherming van de belokken soort / 
conTimwig l/ief a specimen lo be (tB-)exporied has been ßcquM in accordance wilh Ihe legislaöqn bi iorce onlbe profecliw of f/ie species fn rjuBsfloo, 

I 3J | specimens yan een sooil van bijlage A vrij Ie sielen van de verbodsbepalingen inzake de in artllie: 8, lid 1. van Verordening (EG) nr. 338fl7 genoemde handelsacllvitensn / 
axemplingAnnexAspemensIrmilltepfulMlionsielatlnglocommBtclalaaivmsrisle^ 

i xl <18 ovetbrengmg binnen de GemeensAap ven een hyend specimen van een soal van bijlage A vanuil de op de Invoeniergunning ol enig cenircaal genoemde blaals toe lo slaai / 
aullioilssigUiBrnomienlultbm the Coinmunltyola Tive Aim* A spednmlrom the localM indicated in 

20.Dij2ondere vooiwaarden / Specie/condrlións.-

Eenmalige overdracht / DU document Is geldig vanaf 5 augustus 2011 

Single transfer only / This document will be valid from the 5th of August 2011 

[ I Cerlificaal uitsluitend geUig voof de in vak 1 genoemde houder (algegeven uil hooide van artikel 48. Sd 1. onder d), van Vcicrdenipg (EG) nr. 865/2006 / 
- Ceriillcalentld only hfholdef nainedb box 1 (issued under Aiiicb4Bl1ltd) Ol pegulalk^ >"^ '^ . 'Tr~"-^ ' 

1.OB0EO04845H 

Naam van de algevcnde amUenaar / Name ol issuing offrcief 

THE HAGUE 27-07-2011 

Plaals en datum / piece and (Me hiandioiçaning en stêmpSfsij^l^and s 



Instructies en toellchtingon 

1. Volledige naam en adres vsn dc houder van ticl cerlilicaal, nie! van 
een agent. 

2. Dienl le worden ingevuld ingeval de Invoervergunning voor de 
betrokken specimens vaorscliiijll op welke plaats zij moeien woiden 
gelioudon, ol indien specimens niel aantoonbaar in gcrangensctap zijn 
gelokt en geboren of kunslmallg zijn gekïveckl. 

VOOI elke overbrenging naar een andere dan de aangewezen plaals 
- behalve voor dringende velerinaire behandeling, en dan op voor-
.waarde dal dc specimens vervolgens onverwijld naar de 
voorgeschreven plaals worden teruggebracht - is de vooralgaande 
toestemming van dc bevoegde administratieve inslanlie vereisi (zie 
vak 19). 

A Dn omschrijving diciil zo precies mogelijk le zijn en dicnl een 
d'ielellerige code le omvallen overeenkomslig bijlage VII bij 
Verordening (EG) nr. 855/2006. 

5/6. Gebruik voor lici aangeven van de lioeveelheid en/ol de neliomassa 
de eenheden vermeld In bijlage VII bij Verordening (K) nr. 065/2006 

7, Vul hier hel nummer in van de bijlage bij de CllES-overeenkomsl (I, H 
Ol III) waarin de soorl is opgenomen 0|i de dag van de algilte van de 
vergunning ol hei cerlilicaal 

6. Vul de letter in van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 (A, B o( 
C) waarin de soorl is opgenomen op dc dag van de alglfle van de 
vergunning ol hel cerlilicaal 

9. Geel de oorsprong aan doo' middel van éé'i van de volgende codes: 
W Aan de natuur onllrokken specimens 
R Door ranching verkregen specimens 
D 0\'ereenkomstig hel bepaalde in hooldsluk Xlil bij Verordening 

(EG) nr. 665/2006 voor commerciële doeleinden in 
gevangenschap gelokte dieren van bijlage A en vooi 
commcrciéie doeleinden kunslmalig gekwoekie planlen van 
bijlage A alsmede delen en algeleide prcduclen daarvan 

A Oveieenkomslig het bepaalde in hooldsluk XIII bij Verordening 
(EG) ni. B65/2Ö05 voor niet-comnietciêle doeleinden 
kunslmalig gek-ACCkle planten van bijlage A en kunstmatig 
oekwceklc planlen van de bijlagen B er C alsmede delen er 
afgeleide producten daarean 

C CK'eieenkomshg hel bepaalde in hooldsluk XIII bij Verordening 
(EG) nr. 865/2006 vooi riel-commerciêle doeleinden in 
gevangenschap gelokte dieren van bijlage A en in 
gevangenschap gelokte dieren van de bijlagen B en C alsmede 
delen cn afgeleide produclen daarvan 

F ln gevangenschap geboten dieren met bolrokking waartoe niel 
aan dc crileria van hooldsluk XIII bij Verordening (EG) nr. 
865/2006 is voldaan, alsmede delen en algeleide produclen 
daarvan 

1 ln beslag genomen ol verbeurdverklaarde specimens {') 
Q Van voor de overeenkomst daletende specimens (') 
U Oorsprong onbekend (nader le molivsren) 

10/12, Hel land van herkomsl is liel land waar de specimens aan de naluur 
v/ciden oritrokken in gevangenschap werden geboren en gefokt of 
kunslmalig werden gekweekt. 

13/15. De lidstaat van invoer (indien van Icepassing) is de lidstaat die de 
invoervergunning voor de beliokken specimens heeft afgegeven. 

15 De wetenschappelijke naam dient in oveteenslemming le zijn met de 
in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. B65/2006 genoemde slandaard-
nomenclaluurwoiken. 

Instructions and explanations 

1. Pull name and address nl the holder of Ihe ceililicatc, nol ol an 
agent, 

2. Only lo be completed in the case where llie import peiniil lor llic 
specimens concerned piescribcs the location al which they are Ic be 
kept, cr where specimens can rot be certified lo bo caplivc boin-and-
bied or artificially propagated. 

Any movement, except lor urgent velerinary treaiment and proî ided 
the specimens are relumed directly lo Iheii authorised location, (rom 
lire location indicated shah Iben be subject to prior authorisation Irom 
the competent managemeni aulhorily (see box 19). 

Description must be as precise as possible and include a tlires-leltef 
code in accordance witli Annex VII lo Regilalior (EC) No 865,'2006. 

5/6 Use the units ol puanlity and/or net mass in accordance with :hQse 
contained in Annex VII lo Reijiilation (IC) No 865/2006. 

7, Enter llie number o! the CITES Appendix (I, II or 111) ir wliicli Ihe 
species is listed at tlie dale cl issiic ol the peimit/ceftlficatc. 

C. Enter Ihe Idler ol Ihe Annex to Regulation (EC) No 338/97 (A B, or 
C) in which llie species is listed al tlie dale ol issue ol Ihe 
permiiycerlilicalc 

9. Use one of tlie following codes lo Indicate the source: 
W specimens taken Irom Hie wild 
R specimens oiiginaling Irom a ranching operation 
D Annex A animals bred in captivity lor commercial purposes and 

Annex A plants atiiliclally propagated lor commeiciai purposes in 
accordance with Chaptet Xlil of Regulalion (EC) No 865/2005, as 

ji,-, ) well as pails and dctivalivBs thereof 

A Annex A pfanis arllliclally propagated for non-commercial 
purposes and Annexes B and C plants aililicialiy prcpagaled in 
accordance wilh Chapter Xlll of Regulalfon (EC) No 665/2006, as 
well as parts and derivatives thereof 

C Annex A animals bred In captivity lor non-commercial purposes 
and Annexes B and C animals bred in captivity in accordance 
wilh Chapter Xlll of Reoutalion (EC) No B65/2C06, as well as 
parts aid derivatives thereof 

F animals born in captivity, bul lor which the crileria ol Chapter XII ol 
Rcflulalion (EC) No 865/2006 are not inel, as well as parts and 
derivatives Iheteol 

1 conliscaled or seized specimens ('), 
0 pre-Convenlion ('), 
U source unknown (must be juslilied) 

10 lo l2,The counliy ol origin is the country where the specimens were taken 
Iront Ihe wild, bom and bred in caplivily, or aflilicially propagated. 

13 lo 15,The Member Slate ol impoil is, where applicalile, Ihe Member State 
having issued the imporl permil lot Ihe specimens concerned. 

16. The scientific name niusl be in accordance v/ith the standard 
rclciences lor nomenclature relerred to in Annex VIII to Regulation 
(EC) No 865/2006. 

{•) Alicen (jpli'uiimn in contlnatio m:?l ccn ander? cnispfonyscrKfc (•) TD ba used only in conjunclicii /.iili anoltiüf souiœ cixfc 

VOORSCHRIFTEN VERBONDEN AAN EN TOELICHTING OP HET CERTIFICAAT 
1. De houder dezes dient het ceriihcaat op eerste vordedng te tonen aan dc amblcraai, bedoeld in artikel 101 van de Flora- cn launawet. 

2 Hel cerlilicaal verliest zijn geldigheid ind'cn de hierop veiinelde levende specimens zijn gestorven, indien levende dieren zijn ontsnapt, indien specimens zi|r 
vernietigd o! indien enig gegeven dat is vermeld ir vak 2 ol 4 van hel cerlilicaal niel langer met de werkeliikheid overecnslemi. 
Indien in vak 20 is bepaald dat hel specimen cq. de specimens mocl(cn) worden gemctkl overeenkomstig artikels âies en 66 van Verordening (EG) nr, 
865/2006, dan verliest het cerlilicaal eveneens zijn geldigheid zodra de lysieko of gedragskenmedcon zich niet ianger tegen het aanbrengen van dil merkteken verzetten 
Tot die lijd kan alleen de in vak 1 gcnoeinde houder de handeling verrichten waaran deze vanwege dit cerlilicaal is ontheven. Voorzovci hel cetlilicaat mol is 
algegeven uit hooide van artikel 48, lid 1, onder d, van Verordening (EG) nr. 865/2005 ot In vak 20 is bepaald dat hel cerlilicaal alleen geldl voor dc in vak 1 
genoemde houder, kan hel cerlilicaal dal is algegeven als onlhefling van dc in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) rr, 338/97 genoemde handelsactiviteiten cok 
door anderen worden gebruikt dan de in vak 1 genoemde persoon. 
Een ongeldig cerlificaal dienl zonder verwijl tc worden leriiggczondcn aan de inslanlie van algille (vak 3), waarbij, voorzover van tociiassing, opgave wordt gedaan 
van de gewijzigde gegevens. Eerst daarna kan in voorkomend geval een nieuw cerlilicaal worden aangevraagd. 

3, Het is verboden hel merkickcii waarmee de specimens individueel herkenbaar zijn geriaaki le verwijdoten zonder loesleiniririg van ondergetekende. 

4 Oe specimens mogen hel in vak 2 veimeldo adres slechts verlaten met loestemming van dc instantie van afgiltc, tenzij een dier vooi een uigciitc veterinaire 
l)cliandeliiig moet worden vervoerd en daarna rechtstreeks wordl leruggebiachl naar de plaats waar hel zich mag bevinden. 




