Artikel 1. De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantesoorten, en de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973 alsmede de Wijziging van
de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, zullen volkomen uitwerking hebben.
<Overeenkomst : zie CN : 1973-03-03/30.>
Art. 2. De Koning neemt de maatregelen die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst
van haar Bijlagen alsmede van de wijzigingen aangebracht aan de Bijlagen.
Art. 3. Het beheersorgaan dat door de Overeenkomst bedoeld wordt is " de Dienst CITES van de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ".
Art. 4. Behoudens door de Koning toegestane afwijking is het verboden gemakkelijk
indentificeerbare, levende of dode specimens, die in bijlage I van de Overeenkomst voorkomen, te
houden, voor de verkoop te houden, te koop aan te bieden of te kopen.
Art. 4bis. § 1. De Koning kan een retributie opleggen voor elke aanvraag van vergunning of
certificaat, vereist in toepassing van de huidige wet of haar toepassingsbesluiten.
De Koning bepaalt het bedrag van de retributies evenals de regels voor de inning ervan.
§ 2. De Koning kan subsidies toekennen ter ondersteuning van de uitvoering van de Overeenkomst
en van haar Bijlagen en van de internationale projecten ontwikkeld in het kader van deze
Overeenkomst.
Art. 5. Met een gevangenisstraf van zes maand tot vijf jaar en met een boete van 25 EUR tot 50 000
EUR, of met een van die straffen alleen wordt diegene gestraft die, in overtreding van de
Overeenkomst of van de ter uitvoering hiervan genomen maatregelen, specimens invoert, uitvoert,
wederuitvoert of vanuit de zee inbrengt, die voorkomen op de bijlagen I, II, III van genoemde
Overeenkomst, evenals degene die artikel 4 overtreedt. De bepalingen van hoofdstuk VII en van
artikel 85 van het Strafwetboek zijn toepasselijk op de door onderhavig artikel voorgeschreven
overtredingen.
Art. 5bis. Bij overtreding van de bepalingen van deze wet of van de besluiten genomen ter
uitvoering ervan kan de ambtenaar, daartoe aangesteld door de Koning binnen de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een geldsom
bepalen waarvan de vrijwillige betaling door de overtreder, de publieke vordering doet vervallen.
Wordt de betaling geweigerd, dan wordt het dossier aan de Procureur des Konings toegezonden.
Er kan geen administratieve geldboete opgelegd worden meer dan drie jaar na de feitelijke
overtreding tegen de bepalingen van deze wet.
De daden van onderzoek of van vervolging verricht binnen de in de vorige alinea gestelde termijn
stuiten de loop ervan. Met die daden begint een nieuwe termijn van gelijke duur te lopen, zelfs ten
aanzien van personen die daarbij niet betrokken waren.
Het bedrag van de te betalen geldsom mag niet lager zijn dan het minimum noch hoger zijn dan het
maximum van de voor het misdrijf bepaalde geldboete.
Bij samenloop van verschillende misdrijven worden de bedragen van de geldsommen
samengevoegd, zonder dat het totale bedrag hoger mag zijn dan het dubbele van het maximum van
de boete bepaald in artikel 5.

Het bedrag van deze geldsommen wordt verhoogd met de opdeciemen die van toepassing zijn op
de strafrechtelijke geldboeten.
Bovendien worden de expertisekosten alsmede de kosten gemaakt in uitvoering van artikel 6, § 4,
ten laste gelegd van de overtreder.
De betalingsmodaliteiten worden door de Koning vastgesteld.
Art. 6. § 1. In geval van de door artikel 5 voorziene overtredingen worden de specimens, ofwel
teruggezonden naar de Staat van uitvoer door de overheidsagenten vermeld in artikel 7, ofwel door
hen in beslag genomen en, desnoods, geslacht of vernietigd.
§ 2. In geval er specimens in beslag genomen worden die niet worden geslacht of vernietigd,
worden zij toevertrouwd aan het Beheersorgaan. Na de Staat van uitvoer en eventueel een
wetenschappelijke autoriteit of het Secretariaat van de Overeenkomst te hebben geraadpleegd,
zenden dit orgaan de specimens terug naar de Staat van uitvoer op de kosten van deze laatste ofwel
zenden zij ze naar een centrum van bewaring of naar elke andere plaats die geschikt is en
verenigbaar met de doelstellingen van de Overeenkomst. Zij kunnen ze ook doen slachten of
vernietigen.
§ 3. In geval niet-levende specimens in beslag genomen worden, zorgen het Beheersorgaan voor de
bewaring ervan en, desnoods, doen zij overgaan tot de vernietiging ervan.
§ 4. In geval van veroordeling spreekt de rechtbank de inbeslagneming uit van de specimens die niet
werden teruggezonden of vernietigd en doet zij de veroordeelde de onkosten betalen van de
terugzendingen die zouden gemaakt zijn en die niet door de Staat van uitvoer werden betaald,
evenals de kosten van expertises, van het vervoer naar de bewaarcentra, van het slachten en
vernietigen en van de bewaking tot aan de datum van het vonnis.
Art. 7. Onverminderd de volmachten van de officieren van de gerechtelijke politie worden de
overtredingen van de bepalingen van onderhavige wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan
opgespoord en vastgesteld door de agenten van de douane, de leden van de rijkswacht en de
agenten van de gemeentelijke politie, evenals door de ingenieurs en aangestelden van het Bestuur
van Waters en Bossen, door de statutaire en contractuele dierenartsen van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en andere
personeelsleden van deze Federale Overheidsdienst, aangeduid door de minister tot wiens
bevoegdheden de Overeenkomst behoort alsook door de statutaire of contractuele personeelsleden
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, belast met het uitvoeren van
de controles voorzover deze controles van toepassing zijn op de plaatsen bedoeld in artikel 4, § 3, 2°,
van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen en op vereisten van de volksgezondheid, dierengezondheid of
plantengezondheid betrekking hebben.
Diegene onder de voormelde personen die de door het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven
eed niet hebben afgelegd, zullen hem afleggen in de handen van de Vrederechter.
Wanneer een overtreding van deze wet of van een van zijn uitvoeringsbesluiten is vastgesteld,
kunnen de agenten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu bedoeld in het eerste lid, een waarschuwing richten tot de overtreder
waarbij die tot stopzetting van de overtreding wordt aangemaand.
De waarschuwing wordt, onder de vorm van een afschrift van het proces-verbaal waarin de feiten
zijn vastgesteld, binnen de vijftien dagen na de vaststelling van de overtreding aan de overtreder

toegezonden.
De waarschuwing vermeldt :
- de ten laste gelegde feiten en de overtreden wetsbepaling of -bepalingen;
- de termijn waarin zij dienen te worden stopgezet;
- dat, indien aan de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, het proces-verbaal zal worden
overgemaakt aan de ambtenaar die belast is met de toepassing van de procedure die is bepaald in
artikel 5bis en dat de procureur des Konings zal kunnen worden ingelicht.
De processen-verbaal die door deze agenten van de overheid worden opgemaakt, hebben kracht
van bewijs tot het tegenovergestelde bewezen is; een afschrift van het proces-verbaal wordt, binnen
de vijftien dagen na de vaststelling, aan de overtreders gezonden.
Het proces-verbaal opgesteld door de statutaire of contractuele dierenartsen van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu of andere
personeelsleden van deze Federale overheidsdienst, aangeduid door de minister tot wiens
bevoegdheden de Overeenkomst behoort, wordt overgemaakt aan de krachtens artikel 5bis
aangestelde ambtenaar.
Dezelfde agenten van de overheid zijn gemachtigd monsters te nemen en ze in een erkend
laboratorium te doen onderzoeken om de identiteit ervan te bepalen.
In de uitoefening van hun functies hebben zij vrije toegang tot de fabrieken, winkels, depots,
kantoren, vervoermiddelen, ondernemings- en fokgebouwen, teelten, veilingen, markten, mijnen,
koelinstallaties, opslagplaatsen, stations en bedrijven in de open lucht.
Lokalen die als woning dienen mogen maar worden bezocht tussen 5 uur 's morgens en 9 uur 's
avonds en met de toelating van de rechter bij de politierechtbank. Deze toelating is ook vereist om,
buiten de genoemde uren, lokalen te bezoeken die niet toegankelijk zijn voor het publiek.
Zij kunnen zich alle inlichtingen en documenten laten bezorgen die nodig zijn voor het uitoefenen
van hun functies en overgaan tot alle nuttige vaststellingen, waarbij zij gebeurlijk de medewerking
kunnen krijgen van deskundigen die gekozen worden op een door de minister die de Overeenkomst
onder zijn bevoegdheden heeft opgemaakte lijst.
Art. N. BIJLAGE. Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende
dier- en plantesoorten. <zie CN: 1973-03-03/30>

