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Waarom dit infoblad?
Dit infoblad is voor iedereen (inclusief aquacultuur bedrijven die kaviaar produceren) die zich in Nederland wil gaan bezighouden met het verpakken en herverpakken van kaviaar. De handel en overdracht in steuren en de producten daarvan (o.a. kaviaar) is aan regels gebonden. Overdracht binnen
de EU (dus ook binnen Nederland) en invoer en (weder)uitvoer van kaviaar naar landen buiten de EU
mag alleen plaatsvinden als hiervoor de vereiste CITES-documenten zijn verleend. In dit infoblad leest
u meer over de regelgeving en hoe u daar aan kunt voldoen.

Wet- en regelgeving
CITES is de overeenkomst tussen bijna 180 landen, waarin afspraken zijn gemaakt over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Alle steursoorten van de orde Acipenseriformes
spp. zijn opgenomen in de Appendices van het internationale CITES-Verdrag. In de EU zijn de CITESsoorten opgenomen in Bijlagen (Soortenlijst). De laatste Soortenlijst kunt u terugvinden op
www.minlnv.nl/loket. Ga naar ‘vergunning en ontheffing’, ‘CITES’, ‘Wet- Regelgeving’ en ‘Europees’.
Tenslotte is in Resolutie Conf. 12.7 (Rev. CoP14) beschreven hoe de bepalingen van het internationale
CITES-Verdrag over steursoorten geïnterpreteerd moeten worden. Deze resolutie kunt u terugvinden
op www.cites.org.

Verpakken en herverpakken van kaviaar
Regels voor het verpakken en herverpakken van kaviaar:
1) Alleen bedrijven die zijn geregistreerd door de Nederlandse CITES Management Autoriteit (CITES-bureau) mogen kaviaar van steursoorten verwerken, verpakken en herverpakken.
2) Bedrijven houden een register bij van alle kaviaar die in- en uitgaat.
3) Elke primaire verpakking is voorzien van een niet-herbruikbaar label.
Iedereen die kaviaar invoert zonder de vereiste CITES documenten en labels begaat een strafbaar feit.
Iedereen die in Nederland kaviaar (her)verpakt zonder registratie of herverpakte kaviaar verkoopt of
wederuitvoert zonder de vereiste vergunning en labels begaat ook een strafbaar feit.
1) Registratie bij het CITES-bureau
Alleen bedrijven die geregistreerd zijn bij het CITES-bureau mogen zich bezighouden met het verpakken en herverpakken van kaviaar. U kunt zich aanmelden bij het CITES-bureau. Bedrijven krijgen van
het CITES-bureau een unieke registratiecode en een voorraad labels. Vooralsnog zijn er geen kosten
verbonden aan de registratie en de geleverde labels.
Om in aanmerking te komen voor registratie stuurt u de volgende informatie naar het CITES-bureau:
- Brief met het verzoek om registratie.
- Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en naam contactpersoon
- Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- Een overzicht van kaviaarsoorten die worden verpakt, omgepakt, ingevoerd, (weder)uitgevoerd,
ter plekke worden geproduceerd of opgeslagen. Vermeld hierbij waar de kaviaar vandaan komt.
- Een schatting van de aantal eenheden kaviaar die u het komende jaar wilt gaan verpakken of ompakken. Vermeld hier ook bij om welke kaviaarsoort het gaat.
U kunt uw schriftelijk verzoek tot registratie versturen naar:
Dienst Regelingen
CITES-bureau
Postbus 19530
2500 CM Den Haag
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2) Register van in- en uitgaande kaviaar
Geregistreerde bedrijven moeten zelf een adequaat register gaan bijhouden. In dit register moet het
bedrijf alle gegevens van de ingevoerde, uitgevoerde, wederuitgevoerde, ter plekke geproduceerde of
opgeslagen kaviaar bijhouden. Dit register moet beschikbaar worden gesteld voor controle.
3) Labels
Alle primaire verpakkingen moet worden voorzien van niet-herbruikbare labels. Een niet-herbruikbaar
label kan niet verwijderd of verplaatst worden zonder dat de label beschadigt. Bij het ompakken dient
u bandoline te gebruiken. Het label bevestigt u op het sluitpunt van de bandoline. De bandoline moet
worden geplakt op de primaire verpakking zodat het verbreekt bij opening of verwijdering. Andere
wijze van ompakken waarbij het niet zichtbaar is dat de primaire verpakking geopend is (geweest),
levert een strafbaar feit op.
Een primaire verpakking is een verpakking waarin de kaviaar zich direct bevindt. Het gaat hierbij dus
niet om verpakkingen waarin zich meerdere kleinere verpakkingen kaviaar bevinden. Geregistreerde
bedrijven ontvangen een voorraad niet-herbruikbare labels van het CITES-bureau. Zij moeten zelf de
voorgeschreven codes op de labels printen. Het is niet toegestaan om andere labels dan uitgegeven
door het CITES-bureau te gebruiken.

Codes voor labels
Eerste verpakking van kaviaar
Met eerste verpakking van kaviaar wordt bedoeld: ‘het voor het eerst inpakken’ van kaviaar in een
primaire verpakking. In dit geval zal het verwerkende bedrijf in het land van oorsprong de primaire
verpakkingen moeten voorzien van labels met de volgende gegevens:
- HUS: standaardcode voor de soort kaviaar (zie bijlage Standaardcodes kaviaar)
- W: de oorsprongscode van de kaviaar (zie ook CITES Nieuwsbrief juni 2008)
- RU: de ISO-code van het land van oorsprong
- 2009: het jaar van oogst
- xxxx: de officiële registratiecode van de fabrikant
- yyyy: het identificatienummer van de partij kaviaar.

Voorbeeld:
HUS/W/RU/2008/xxxx/yyyy
Herverpakken van kaviaar
Herverpakken is het verwijderen van de kaviaar uit de eerste primaire verpakking en het herverpakken
in een nieuwe primaire verpakkingen.
Na het herverpakken van kaviaar moeten alle nieuwe primaire verpakkingen worden voorzien van
niet-herbruikbare labels. Het label moet de volgende gegevens te bevatten:
- HUS: standaardcode voor de soort kaviaar (zie bijlage Standaardcodes kaviaar)
- W: de oorsprongscode van de kaviaar (zie ook Nieuwsbrief juni 2008)
- RU: de ISO-code van het land van oorsprong
- 2009: het jaar van herverpakken
- NL-xxxx: de ISO-code van het land van herverpakking en de officiële registratiecode van het herverpakkende bedrijf.
- yyyy: het identificatienummer van de partij kaviaar of het nummer van het CITES
(weder)uitvoercertificaat.
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Voorbeeld:
HUS/W/RU/2008/GB-xxxx/yyyy
Secundaire verpakkingen
Voor secundaire verpakkingen, dat wil zeggen een verpakking waarin zich meerdere primaire verpakkingen bevinden, gelden de volgende vereisten:
- de exacte hoeveelheid kaviaar die zich in de secundaire verpakking bevindt, moet vermeld zijn op
de secundaire verpakking.
- een beschrijving van de inhoud overeenkomstig de internationale douaneregelgeving moet aanwezig zijn.

Overdracht en commerciële handelingen
Naast de eisen rondom het verpakken en herverpakken van kaviaar zijn bepaalde handelingen pas
toegestaan wanneer een CITES-vergunning of certificaat is verleend. Onderstaand overzicht geeft aan
om welke documenten het gaat.
CITES Appendix I
Bijlage bij VerA
ordening 338/97
(Soortenlijst)
Soort
Gewone steur
(Acipenser sturio)
Handeling
Invoer vanuit
Invoervergunning en
landen buiten
(weder)uitvoervergunning
de EU
van land van (weder)uitvoer
Uitvoer naar
Uitvoervergunning
landen buiten
Vraag informatie in het
de EU
land van bestemming
over de invoervergunning
Wederuitvoer
Wederuitvoervergunning.
Commerciële
EG-certificaat.
handelingen en
overdracht binnen Nederland
en binnen de
EU

I
A

II
B

Kortsnuitsteur
(Acipenser brevirostrum)

Overige steurachtigen

Invoervergunning en
(weder)uitvoervergunning
van land van (weder)uitvoer
Uitvoervergunning
Vraag informatie in het
land van bestemming
over de invoervergunning
Wederuitvoervergunning.
EG-certificaat.

Invoervergunning en
(weder)uitvoervergunning
van land van (weder)uitvoer
Uitvoervergunning
Vraag informatie in het
land van bestemming
over de invoervergunning
Wederuitvoervergunning
Geen, mits aantoonbaar
legaal verworven*

Toelichting op de tabel
Let op, het kan dus voorkomen dat u zowel een in-, (weder)uitvoervergunning nodig heeft als een EGcertificaat! De vereiste originele CITES-vergunningen of EG-certificaten moeten altijd bij de zending
aanwezig zijn. Dien daarom op tijd een aanvraag voor een vergunning of EG-certificaat in bij het
CITES-bureau. Nederlandse aanvraagformulieren zijn te downloaden van www.minlnv.nl/loket. Klik op
‘vergunning en ontheffing’ en ‘CITES’. Bij het aanvragen van een vergunning of certificaat voor kaviaar
moeten de gegevens op het label van de primaire verpakken overgenomen worden op het aanvraagformulier.
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*Legaal verworven: degene die de goederen in bezit heeft moet de legale status kunnen aantonen. Dit
brengt met zich mee dat ook de afnemer van kaviaar een verklaring van de leverancier moet krijgen
over de herkomst van de kaviaar. De legale status kan onder meer worden aangetoond doordat de
steur aantoonbaar in de EU is gekweekt. Als de kaviaar is ingevoerd vanuit een land buiten de EU dan
kan de legale status aangetoond worden door een kopie van een door de douane afgetekende CITESinvoervergunning.
Vrijstelling
Er geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling bij invoer van minder dan 125 gram kaviaar. Dit kunt u
teruglezen in artikel 57, lid 5 van Verordening 865/2006 gewijzigd door Verordening 100/2008.

Meer informatie
Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met Het LNV-Loket:
0800 -22 333 22 (voorkeurtoets 5). U wordt dan doorverbonden met het CITES-bureau. Het CITESbureau is ook per e-mail bereikbaar: cites@minlnv.nl
www.minlnv.nl/loket
Klik op ‘vergunning en ontheffing’ en ‘CITES’ voor aanvraagformulieren, Infobladen en Nieuwsbrieven
en wet- en regelgeving.
www.cites.org
Algemene informatie over CITES, adressen van vergunningverlenende instanties in andere landen, Resoluties en Notificaties die gevolgen hebben voor de internationale handel in bepaalde soorten en/of
producten.
http://www.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/index.cfm
Op de internetsite van UNEP/WCMC kunt u opzoeken op welke Bijlage een beschermde soort is opgenomen. Vink 'Soorten’ aan en klik op ‘Zoeken’. Vul (een deel van) de wetenschappelijke naam in bij
'Genus' en tenslotte ziet u onder het tabblad ‘Legal’ welke Appendix en Bijlage van toepassing zijn.
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Bijlage Standaardcodes kaviaar
Gewone (engelse) naam

wetenschappelijke naam

code

Siberian sturgeon

Acipenser baerii
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser brevirostrum
Acipenser dabryanus
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser oxyrhynchus
Acipenser oxyrhynchus desotoi
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio
Acipenser transmontanus
Huso dauricus
Huso huso
Polyodon spathula
Psephurus gladius
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Scaphirhynchus albus
Scaphirhynchus platorynchus
Scaphirhynchus suttkusi

BAE
BAI
BVI
DAB
FUL
GUE
MED
MIK
NAC
NUD
OXY
DES
PER
RUT
SCH
SIN
STE
STU
TRA
DAU
HUS
SPA
GLA
FED
HER
KAU
ALB
PLA
SUS

Short-nosed sturgeon
Yangtze sturgeon
Lake sturgeon
Russian sturgeon
Green sturgeon
Sakhalin sturgeon
Adriatic/Italian sturgeon
Atlantic/Gulf sturgeon
Persian sturgeon
Sterlet
Amur sturgeon
Chinese sturgeon
Stellate sturgeon
Common/Baltic sturgeon
White sturgeon
Kaluga sturgeon
Giant sturgeon
Paddlefish
Chinese paddlefish
Syr-Dar shovelnose
Small Amu-Dar shovelnose
Large Amu-Dar shovelnose
Pallid sturgeon
Shovelnose sturgeon
Alabama sturgeon

Mixed species:
(uitsluitend voor ‘pressed caviar’)

MIX

Hybride soorten:
code voor de mannelijke soort x code voor de vrouwelijke soort

YYYxXXX
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