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Intitulé   : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 sep-

tember 1995 ter uitvoering van artikel 16, tweede lid, 
van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) 

  
Citeertitel: Landsbesluit CITES-registers 
 
Vindplaats : AB 1995 no. 69 
 
Wijzigingen: Geen 
 
===================================================================== 
 
 
 § 1. Algemene bepalingen 
 
 Artikel 1 
 
 In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
Hoofd  : de ambtenaar, belast met de leiding van de Veterinaire 

Dienst van de Directie Volksgezondheid; 
Ambtenaar  : een door het Hoofd met de registratie van exemplaren van 

beschermde fauna belaste ambtenaar; 
Inspecteur : de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. 
 
   § 2. De registers voor beschermde dieren 
 
 Artikel 2 
 
 1. De registers, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdelen a 
en b, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no.2) worden 
gehouden in geautomatiseerde vorm, waarin voor ieder beschermd dier 
afzonderlijk worden vermeld: 
a. naam en adres van de eigenaar of houder; 
b. datum van registratie; 
c. genus- en speciesaanduiding van het dier met zijn wetenschappelijke 

naam in het Latijn en, zo mogelijk, de Papiamentse, Nederlandse en 
Engelse benaming; 

d. geslacht en (vermoedelijke) geboortedatum van het dier; 
e. land van herkomst, indien het dier niet uit Aruba afkomstig is; 
f. nummer van het in of aan in het dier aangebrachte merkteken; 
g. zo mogelijk, enige pregnante uiterlijke kentekenen van het dier. 
 2. De registers worden gehouden door het Hoofd. 
 
 Artikel 3 
 
 1. Indien de eigenaar of houder van een dier als bedoeld in 
artikel 16, eerste lid, onderdelen a en b, van de 
Natuurbeschermingsverordening, het wil doen registreren, biedt hij het 
ter registratie aan bij de Ambtenaar of verzoekt de Ambtenaar het bij 
hem thuis te registreren. 
 2. De eigenaar of houder van het dier verschaft, voor zover 
mogelijk, alle door de Ambtenaar gevraagde gegevens en gedoogt dat in 
het dier een elektronisch merkteken wordt aangebracht, dat de 
gezondheid en het welzijn van het specimen niet aantast, of dat, indien 
het inbrengen van een merkteken niet mogelijk of wenselijk is, het dier 
van een aan dat dier aangepast ander deugdelijk merkteken wordt 
voorzien. 
 3. Indien aan het dier een ander dan een elektronisch merkteken is 
aangebracht en dat merkteken zijn identificerende werking begint te 
verliezen, kan de eigenaar de Ambtenaar verzoeken aan het dier een 
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nieuw merkteken aan te brengen, mits het oude merkteken nog ongebroken 
is en ten genoegen van de Ambtenaar leesbaar is. 
 
 Artikel 4 
 
 1. Terstond na de registratie van een dier als omschreven in 
artikel 3, tweede lid, verstrekt de Ambtenaar aan de eigenaar of houder 
van het dier een bewijs van registratie. 
 2. Het bewijs van registratie vermeldt tevens de verplichtingen, 
vermeld in artikel 5, alsmede de aanwijzingen die de Ambtenaar in het 
belang van het welzijn van het dier wenselijk acht. 
 3. Bij het verloren gaan van een bewijs van registratie van een 
dier verstrekt het Hoofd aan degene die in het register als eigenaar of 
houder van dat dier is aangeduid, op een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek een duplicaat van dat bewijs. 
 
 Artikel 5 
 
 1. De eigenaar of houder van een geregistreerd dier geeft, indien 
hij het vervreemdt, aan het Hoofd schriftelijk door de naam en het 
adres van de nieuwe eigenaar of houder. 
 2. Indien een geregistreerd dier overlijdt, geeft de eigenaar of 
houder daarvan schriftelijk kennis aan het Hoofd. 
 

§ 3. Het register van in Aruba gevestigde importeurs en 
exporteurs van specimens 

 
 Artikel 6 
 
 1. Het register, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel c, 
van de Natuurbeschermingsverordening wordt gehouden in een 
geautomatiseerde vorm, waarin van iedere handelaar afzonderlijk worden 
opgenomen zijn naam, adres en telefoonnummer, indien aanwezig. Tevens  
worden  daarin opgenomen gegevens, betreffende de soort van de door de 
desbetreffende handelaar gedane transacties en de aard van zijn 
handelsactiviteit. 
 2. Het register, bedoeld in het eerste lid, wordt gehouden door de 
Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. 
 
 Artikel 7 
 
 Een ieder die een specimen dat voorkomt op de bijlagen bij de 
Overeenkomst, in Aruba invoert, uit Aruba uitvoert of via Aruba 
doorvoert geeft aan de Inspecteur der invoerrechten en accijnzen of de 
door deze daartoe aangewezen ambtenaar de gegevens die worden opgenomen 
in het register, bedoeld in artikel 6, eerste lid. 
 
 § 4. Het register van afgegeven documenten 
 
 Artikel 8 
 
 1. Het register, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel d, 
van de Natuurbeschermingsverordening wordt handmatig bijgehouden en 
bevat afschriften van alle in het kader van Hoofdstuk III van de 
Natuurbeschermingsverordening afgegeven documenten. 
 2. Het register, bedoeld in het eerste lid, wordt, wat documenten 
inzake specimens van fauna betreft, gehouden door het Hoofd en, wat 
documenten inzake specimens van flora betreft, door de Directeur van de 
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Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij. 
 
 § 5. Slotbepaling 
 
 Artikel 9 
 
 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die 
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt, wat de  
artikelen 2, 3, tweede lid, en 4, eerste lid, betreft, terug tot en met 
1 mei 1995. 
 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit CITES-registers. 
 


