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Intitulé   : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 

december 1995 ter uitvoering van artikel 11, tweede lid, 
van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) 

  
Citeertitel: Landsbesluit ontheffingen beschermde niet-inheemse flora 

en fauna 
 
Vindplaats : AB 1996 no. 1 
 
Wijzigingen: Geen 
 
===================================================================== 
 
 
 Artikel 1 
 
 1. In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
ontheffing : een ontheffing van de verboden, bedoeld in artikel 

11, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverorde-
ning (AB 1995 no. 2); 

verzoek : een verzoek om afgifte van een ontheffing; 
uitvoeringsorgaan : a) wat plantaardige specimens betreft, de directeur 

van de Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij; 
  b) wat dierlijke specimens betreft, de ambtenaar, 

belast met de leiding van de Veterinaire Dienst; 
invoervergunning  : een door de daartoe bevoegde instantie in een 

lidstaat waarnaartoe een specimen verzonden wordt, 
afgegeven schriftelijke verklaring dat de invoer in 
die staat van dat specimen is toegestaan ingevolge 
de Overeenkomst; 

uitvoervergunning : een door de daartoe bevoegde instantie in een 
lidstaat waarvandaan een specimen verzonden is, 
afgegeven schriftelijke verklaring dat de uitvoer 
uit die lidstaat van dat specimen is toegestaan 
ingevolge de Overeenkomst. 

 2. Onder de begrippen invoervergunning en uitvoervergunning worden 
mede begrepen de ingevolge het Verdrag afgegeven certificaten dat: 
a. een specimen is verkregen voor 1 juli 1975 of de datum waarop de 

desbetreffende soort werd geplaatst op een van de bijlagen bij de 
Overeenkomst, of 

b. een specimen voldoet aan hetgeen in de Overeenkomst wordt verstaan 
onder de begrippen in gevangenschap gefokt of kunstmatig gekweekt. 

 
 Artikel 2 
 
 Voor een ontheffing komen uitsluitend in aanmerking specimens die 
bestemd zijn voor, respectievelijk afkomstig zijn uit een lidstaat, en 
ten aanzien waarvan ten genoege van de Minister kan worden aangetoond 
dat: 
a. indien het een specimen betreft van een soort die voorkomt op bijla-

ge I bij de Overeenkomst, het afkomstig is van een ingevolge de 
Overeenkomst erkende kwekerij of fokkerij, of 

b. indien het een specimen betreft van een soort die voorkomt op bijla-
ge II bij de Overeenkomst of op een van de bijlagen bij het Proto-
col, het niet rechtstreeks uit het wild afkomstig is, of 

c. indien het een specimen betreft, dat afkomstig is uit de Arubaanse 
wateren, de wetenschappelijke autoriteit heeft vastgesteld dat het 
voortbestaan van de desbetreffende soort door invoer in of uitvoer 
uit Aruba niet in gevaar komt, of 

d. een circusdier betreft of een dier dat anderszins door zijn eigenaar 
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in het kader van diens beroepsuitoefening bij optreden voor publiek 
wordt gebruikt, of 

e. een specimen betreft dat ten behoeve van wetenschappelijke doelein-
den en op niet-commerciële basis wordt uitgeleend, geschonken of ge-
ruild tussen wetenschappers of wetenschappelijke instanties, die als 
zodanig geregistreerd staan bij het uitvoeringsorgaan, of 

f. deel uitmaken van een verhuisboedel in de zin van artikel 7, eerste 
lid, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, (AB 1989 
no. GT 55) ter uitvoering van artikel 128, zevende lid, van de 
Landsverordening in-, uit- en doorvoer, mits het specimen werd ver-
kregen in een ander land dan dat waar de eigenaar woonde, en de ei-
genaar kan aantonen dat het specimen niet uit het wild afkomstig is. 

 
 Artikel 3 
 
 1. Het indienen van een verzoek geschiedt schriftelijk; bij 
levende specimens van fauna wordt het voor ieder specimen afzonderlijk 
gedaan. 
 2. Het verzoek is gericht aan de Minister door tussenkomst van het 
uitvoeringsorgaan. 
 
 Artikel 4 
 
 1. Een verzoek wordt vergezeld van alle met het oog op de 
beoordeling van het verzoek relevante informatie omtrent het specimen. 
 2. Tot de relevante informatie, bedoeld in het eerste lid, ten 
aanzien van levende dieren en planten behoort steeds een zodanige 
beschrijving van de wijze van transport daarvan, dat daaruit kan worden 
afgeleid, of het transport voldoet aan ingevolge de Overeenkomst 
daarvoor gegeven voorschriften. 
 
 Artikel 5 
 
 1. Ten aanzien van een uit te voeren specimen bevat de informatie, 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, ten minste zodanige gegevens, dat 
daaruit kan worden afgeleid dat het specimen niet is verkregen in 
strijd met de Natuurbeschermingsverordening. Daarenboven wordt 
overgelegd een invoervergunning of een verklaring van een daartoe 
bevoegde instantie in de desbetreffende lidstaat dat door haar een 
invoervergunning afgegeven zal worden. 
 2. Ten aanzien van een vanuit het buitenland in te voeren specimen 
bevat de informatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, ten minste 
zodanige gegevens, dat daaruit kan worden afgeleid dat degene voor wie 
het specimen bestemd is, in staat is diens huisvesting en verzorging 
daarvan te garanderen, en dat het specimen niet zal worden gebruikt 
voor handelsdoeleinden. Daarenboven dient te worden overgelegd een 
uitvoervergunning of een verklaring van een daartoe bevoegde instantie 
in de desbetreffende lidstaat dat door haar een uitvoervergunning 
afgegeven zal worden. 
 
 Artikel 6 
 
 Na ontvangst van een verzoek onderzoekt het uitvoeringsorgaan 
terstond, of het voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 2 
tot en met 5. 
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Artikel 7 
 
 1. Indien het verzoek niet voldoet aan de voorwaarden, opgenomen 
in de artikelen 2 tot en met 5 adviseert het uitvoeringsorgaan de 
Minister onverwijld het verzoek af te wijzen onder opgave van de 
redenen daarvoor. 
 2. Het uitvoeringsorgaan kan de verzoeker in de gelegenheid 
stellen aanvullende informatie te verschaffen, ingeval de oorzaak van 
de afwijzing ligt in een gebrek aan gegevens. 
 
 Artikel 8 
 
 1. Indien het verzoek voldoet aan de voorwaarden, opgenomen in de 
artikelen 2 tot en met 5, zendt het uitvoeringsorgaan het verzoek, 
vergezeld van zijn advies, onverwijld aan de wetenschappelijke 
autoriteit. 
 2. De wetenschappelijke autoriteit onderzoekt zo spoedig mogelijk, 
of de in- of uitvoer van het specimen schadelijk kan zijn voor het 
voortbestaan van de desbetreffende soort. 
 3. De wetenschappelijke autoriteit legt haar oordeel vast in een 
schriftelijk advies en zendt het verzoek daarna, vergezeld van haar 
advies en het advies van het uitvoeringsorgaan, onverwijld aan de 
Minister. 
 
 Artikel 9 
 
 1. Op het verzoek wordt door de Minister beslist binnen zeven 
dagen na ontvangst van een advies als bedoeld in artikel 7, eerste lid, 
of 8, derde lid; wat de invoer van levende specimens van fauna betreft, 
kan hij bij zijn besluitvorming aspecten van openbare orde betrekken en 
dienaangaande voorwaarden en beperkingen aan de ontheffing verbinden. 
 2. De beschikking van de Minister wordt onverwijld per post aan de 
verzoeker toegezonden; op diens schriftelijk verzoek wordt de 
beschikking eveneens per telefacsimile aan hem bekend gemaakt. 
 3. Een beschikking tot afwijzing van het verzoek bevat de gronden 
daarvoor. 
 4. Een ontheffing gaat vergezeld van een door het uitvoeringsor-
gaan afgegeven invoervergunning, respectievelijk uitvoervergunning. 
 
 Artikel 10 
 
 Bij regeling van de Minister worden de vorm en de inhoud van de in 
Aruba af te geven in- en uitvoervergunningen vastgesteld. 
 
 Artikel 11 
 
 1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die 
van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 
 2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit ontheffingen 
beschermde niet-inheemse flora en fauna. 
 


