
Richtlijnen 
indienen en 
acceptatie 

 
 

Taxidermie en natuurlijke historie 
 



Premiumsegment
Taxidermie

Omdat potentiële kopers naar Catawiki komen op zoek 
naar bijzondere en zeldzame objecten, selecteren onze 
experts elk object voor onze veilingen zodat ze zeker 
weten dat de objecten van topkwaliteit zijn en op de 
beste manier worden gepresenteerd.

Dit doen we omdat we onze veilingen interessant 
willen houden, om onze bieders te helpen bij het 
vinden van objecten waar ze in geïnteresseerd zijn en 
om onze verkopers een fijne verkoopervaring te 
bieden.Bij Catawiki veilen we taxidermie en 

natuurhistorische objecten die vaak uniek en 
moeilijk te vinden zijn en die gepassioneerde 
liefhebbers zullen aanspreken.

Authenticiteit - Kwaliteit - Wettelijke naleving



Bij Catawiki willen we constant verder evolueren. Onze positionering verschuift naar een premiumsegment, wat 
meer kansen creëert voor u en voor ons.

Van de 14 miljoen bezoekers die elke maand ons platform bezoeken, verzamelen we waardevolle informatie over 
hun passies en wat ze het liefst kopen.

Met uw hulp willen we ervoor zorgen dat we continu aan deze vraag kunnen voldoen en dat we de bijzondere 
objecten kunnen aanbieden waar ons groeiende aantal bieders zo enthousiast van wordt dat ze deze willen 
kopen.

In deze richtlijnen hebben we gedefinieerd naar welke bijzondere objecten bieders op zoek zijn in onze 
militariaveilingen. Hierin vermelden we ook wat we van u nodig hebben om objecten met succes in een veiling te 
kunnen plaatsen. Deze richtlijnen dienen om een gelijk speelveld te creëren tussen al onze verkopers.

In onze veilingen maken we graag ruimte voor al uw kavels die aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen. Ons doel is 
om ons op een manier te ontwikkelen die beter aansluiten op uw wensen.
Onze experts en accountmanagers zullen u volledig ondersteunen en begeleiden bij uw succes op Catawiki.

Bedankt dat u ons vergezeld tijdens deze spannende reis!



Productrichtlijnen
Voor onze veilingen zijn we op zoek naar objecten:

● van alle soorten, zowel vintage als antiek 

● die vrij recent zijn opgezet 

● van alle soorten in overeenstemming met de 
CITES-regelgeving

● die vakmanschap van de beste kwaliteit tonen

● die in goede staat zijn

● met een minimale waarde van € 75

Bij Catawiki veilen we taxidermie en 
natuurhistorische objecten van over de hele 
wereld.



Algemene taxidermie van alle soorten
Voor onze speciale veilingen zoeken we een breed scala aan vintage en antieke objecten, evenals meer recent 
geprepareerde taxidermie, waaronder:

● full-body mounts, head and shoulder mounts
● schedels, volledige en gedeeltelijke skeletten (gemonteerd of in verschillende onderdelen)
● geprepareerde huiden; met en zonder hoofd
● schildpadschilden
● kaken, tanden en klauwen
● mariene soorten zoals koralen en zeeslakkenschelpen
● insecten en vlinders in een vitrine of in een lijst
● natuurgetrouwe reproducties of replica's van de 

beste kwaliteit



Meer info over CITES-regelgeving vind u hier

CITES-wetgeving is het controlemechanisme voor de wereldwijde handel
in bedreigde soorten. De wetgeving werd in de jaren 1974/5 in de EU ingevoerd.
Deze wetgeving wordt retrospectief beschouwd, d.w.z. het gaat om alles wat gemaakt 
is vanaf juni 1947 tot nu (de leeftijd 'drempel' vastgesteld door de CITES-autoriteiten).
Alles vóór deze datum wordt als antiek beschouwd (en beschreven als 'vóór 1947'). 

De CITES-voorschriften hebben betrekking op een breed scala aan flora en fauna, inclusief alle delen en derivaten 
(d.w.z. items die daarvan zijn gemaakt).

De status van de populatie van een soort bepaalt de omvang van de bescherming en beperkingen van de handel. 
Opmerking: verschillende landen binnen de EU hebben mogelijk ook hun eigen nationale CITES-regels en -voorschriften. 
Er moet contact worden opgenomen met de Wildlife Authorities van individuele staten in geval van twijfel.

CITES-regelgeving

https://www.catawiki.com/guidelines/cites-guidelines-en.pdf


Taxidermie van allerlei soorten in overeenstemming
met de CITES-regelgeving

Bij Catawiki nemen we onze CITES-verantwoordelijkheden zeer serieus, om zowel verkopers als kopers te 

beschermen, maar vooral om de dieren in het wild te helpen beschermen.

We bieden alleen CITES-beschermde soorten op de veiling aan, d.w.z. Appendix I en/of Bijlage A in de EU, op 

voorwaarde dat ze vergezeld gaan van hun respectievelijke EU-certificaten, die commercieel gebruik van het 

specimen toestaan. Zorg ervoor dat u leesbare afbeeldingen van de EU-certificaten bijvoegt als onderdeel 

van uw foto's wanneer u deze indient. Vergeet niet de referentienummers van het 

certificaat in uw kavelbeschrijving te vermelden.

Houd er rekening mee dat CITES Appendix II & III, bijlage B-soorten, een bewijs van legale oorsprong vereisen.

Ga naar www.speciesplus.net voor details over specifieke soorten om er zeker van te zijn dat uw items 

geschikt zijn voor de veiling.



Betekenis Vereiste documenten

Appendix I

bevat soorten die met uitsterven worden 
bedreigd.

● Binnen de EU is handel alleen toegestaan met een EU-Certificaat (‘Commercieel Gebruik’)
● Een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door de 

Managementautoriteit van de staat van uitvoer of wederuitvoer is ook vereist.
*Een uitvoervergunning kan alleen worden afgegeven als het specimen legaal is verkregen; de handel 
zal het voortbestaan van de soort niet schaden; en er is al een invoervergunning afgegeven.
*Een wederuitvoercertificaat mag alleen worden afgegeven als het specimen is ingevoerd in 
overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag

● Een invoervergunning afgegeven door de Managementautoriteit van de staat van invoer is 
vereist.
*Dit mag alleen worden afgegeven als het specimen niet primair voor commerciële doeleinden zal 
worden gebruikt en als de invoer zal gebeuren voor doeleinden die het voortbestaan van de soort niet 
schaden.

Appendix II

bevat soorten die niet noodzakelijk met 
uitsterven worden bedreigd, maar waarin de 
handel moet worden gecontroleerd om 
gebruik te voorkomen dat het voortbestaan 
van de soort schaadt.

● Een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door de 
Managementautoriteit van de staat van uitvoer of wederuitvoer is vereist.
* Een uitvoervergunning mag alleen worden afgegeven als het specimen legaal is verkregen en als de 
uitvoer het voortbestaan van de soort niet schaadt.
* Een wederuitvoercertificaat kan alleen worden afgegeven als het specimen is ingevoerd in 
overeenstemming met het verdrag.

● Er is geen invoervergunning nodig, tenzij vereist door de nationale wetgeving.

Appendix III

bevat soorten die zijn opgenomen op 
verzoek van een partij die de handel in de 
soort al regelt en die de medewerking van 
andere landen nodig heeft.

● In het geval van handel vanuit een staat die de soort in Appendix III heeft opgenomen, is 
een uitvoervergunning vereist die is afgegeven door de Managementautoriteit van die 
staat.
*Dit mag alleen worden afgegeven als het specimen legaal is verkregen

● In het geval van (weder)uitvoer uit een andere staat, is een certificaat van oorsprong 
vereist dat is afgegeven door de Manegementautoriteit.

CITES Appendices



Betekenis Vereiste documenten

Bijlage A

Alle CITES Appendix I soorten

Sommige CITES Appendix II- en III soorten waarvoor de 
EU strengere binnenlandse maatregelen heeft 
aangenomen

Sommige niet-CITES soorten

● Handel binnen de EU is alleen toegestaan met een EU-Certificaat (‘Commercieel gebruik’)
● Een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door de Managementautoriteit van de staat van 

uitvoer of wederuitvoer is ook vereist.
*Een uitvoervergunning kan alleen worden afgegeven als het specimen legaal is verkregen; de handel zal het 
voortbestaan van de soort niet schaden en er is al een invoervergunning afgegeven.
*Een wederuitvoercertificaat mag alleen worden afgegeven als het specimen is ingevoerd in overeenstemming met 
de bepalingen van het Verdrag

● Een invoervergunning afgegeven door de Managementautoriteit van de staat van invoer is vereist.
*Dit mag alleen worden afgegeven als het specimen niet primair voor commerciële doeleinden zal worden gebruikt 
en als de invoer zal plaatsvinden voor doeleinden die het voortbestaan van de soort niet schaden.

Bijlage B
Alle andere CITES Appendix II soorten

Sommige CITES Appendix III soorten

Sommige niet-CITES soorten

● Een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door de Managementautoriteit van de staat van 
uitvoer of wederuitvoer is vereist.
* Een uitvoervergunning mag alleen worden afgegeven als het specimen legaal is verkregen en als de uitvoer het 
voortbestaan van de soort niet schaadt.
* Een wederuitvoercertificaat mag alleen worden afgegeven als het specimen is ingevoerd in overeenstemming met 
de bepalingen van het Verdrag.

● Een invoervergunning afgegeven door de Managementautoriteit van de staat van invoer is vereist.

Bijlage C Alel andere CITES Appendix III soorten

Sommige niet-CITES soorten

● Een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door de Managementautoriteit van de staat van 
uitvoer of wederuitvoer is vereist.
* Een uitvoervergunning mag alleen worden afgegeven als het specimen legaal is verkregen en als de uitvoer het 
voortbestaan van de soort niet schaadt.
* Een wederuitvoercertificaat mag alleen worden afgegeven als het specimen is ingevoerd in overeenstemming met 
het Verdrag.

● Een invoervergunning afgegeven door de Managementautoriteit van de staat van invoer is vereist.

 Belangrijk: de EU hanteert strengere regels. 
 Afhankelijk van of de EU de bestemming of de herkomst is.

 Ga na wat nodig is voor de EU en wat nodig is voor het derde land.

CITES Bijlagen



 Vereisten in inzendingen voor:
Appendix I 
Bijlage A

en   

Appendix II 
Bijlage A

Voeg een duidelijke en leesbare foto van het EU-certificaat toe aan de kavel

Inclusief een extra close-up foto van:

○ Paragraaf 1  (Volledige naam en adres van de houder van het certificaat)
   (Volgens de wet moeten EU-certificaten op naam staan van de persoon die het object in kwestie 
bezit en/of verkoopt.) Bij verkoop namens de op het certificaat genoemde eigenaar, moet 
het certificaat vergezeld gaan van de schriftelijke machtiging van de eigenaar.

○ Paragraaf 19 (b) (‘Commercieel Gebruik’) 



 Vereisten in inzendingen voor:

Appendix II 
Bijlage B

Regelgeving voor de handel in wilde dieren vereist bij Appendix II / Bijlage B-soorten dat u documentair bewijs levert van 
de wettigheid van de handel.

Daarom vereist Catawiki voor Appendix II / Bijlage B soorten een verklaring met een duidelijke aanduiding van de herkomst.
Voeg een duidelijk leesbare afbeelding van een bewijs van legale herkomst toe, zoals een factuur die betrekking heeft op uw 
kavel.
of
Zorg ervoor dat u de verklaring invult en een duidelijk leesbare afbeelding van uw kavel toevoegt.
Bijlage B soorten waarvan de legale herkomst niet kan worden aangetoond, zijn niet geschikt voor de veiling.

https://docs.google.com/document/d/14Ybu1TG63_eIHV0OWY52PuL9Y2R_zf44/edit#heading=h.gjdgxs (klik)

In sommige gevallen kunnen we om aanvullende informatie of zelfs een bewijs van legale herkomst vragen, zoals facturen of 
andere documenten die de eigendom bevestigen.

Deze verklaring/factuur/etc. zal alleen worden gebruikt voor verificatie en kan worden verwijderd voordat het kavel wordt 
geveild, dus het zal niet publiekelijk zichtbaar zijn.

Appendix III 
Bijlage C

Voor Appendix III / Bijlage C- soorten kunnen wij om een verklaring vragen met een duidelijke aanduiding van de herkomst.
Zorg ervoor dat u de verklaring altijd invult en een duidelijk leesbare afbeelding van uw kavel toevoegt.
In sommige gevallen kunnen we ook om aanvullende informatie of zelfs een bewijs van legale oorsprong vragen, zoals 
facturen of andere documenten die de eigendom bevestigen.

Deze verklaring/factuur/etc. zal alleen worden gebruikt voor verificatie en kan worden verwijderd voordat het kavel wordt 
geveild, dus het zal niet publiekelijk zichtbaar zijn.

https://docs.google.com/document/d/14Ybu1TG63_eIHV0OWY52PuL9Y2R_zf44/edit#heading=h.gjdgxs


Soortbescherming onder de EU Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn die is aangenomen als reactie op de toenemende bezorgdheid over de 
achteruitgang van de Europese populaties wilde vogels als gevolg van vervuiling, verlies van leefgebieden en 
niet-duurzaam gebruik.

Het is het oudste stuk natuurwetgeving van de EU en een van de belangrijkste, en creëert een alomvattende regeling 
voor de bescherming van alle wilde vogelsoorten die van nature in de Europese Unie voorkomen. Het erkent dat 
wilde vogels, waarvan er vele migreren, een gedeeld erfgoed zijn van de lidstaten en dat voor een doeltreffende 
instandhouding internationale samenwerking vereist is.

Op grond van de EU Vogelrichtlijn, zijn alle vogelsoorten die van nature op het
grondgebied van de EU voorkomen, beschermd. Dit betekent dat ze niet opzettelijk 
mogen worden gedood, gevangen of verstoord.

Vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het Europese Grondgebied 
zijn alleen geschikt voor de veiling indien:

● Als kan worden aangetoond dat ze in gevangenschap zijn geboren en getogen. 
Bijvoorbeeld een gesloten pootring om aan te geven dat ze niet uit het wild 
zijn gehaald. 

● Specimens verkregen via de jacht, natuurbeheer of schadebeperking.
Alleen als dit kan worden bewezen: b.v. een jachtvergunning of ontheffing die is 
afgegeven voor die specifieke soort.



Wat betekent het

Bijlage I

Bijlage I van de Vogelrichtlijn somt soorten en ondersoorten op die:

● met uitsterven bedreigd worden;
● kwetsbaar zijn voor specifieke veranderingen in hun leefgebied;
● als zeldzaam beschouwd worden vanwege kleine populaties of beperkte lokale 

verspreiding; bijzondere aandacht nodig hebben vanwege de specifieke aard van de 
habitat.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 

Bijlage II
Er kan op vogelsoorten worden gejaagd, maar de jachtperiodes zijn beperkt en de jacht is 
verboden wanneer vogels het kwetsbaarst zijn: tijdens hun terugkeer naar broedgebieden, 
voortplanting en het grootbrengen van hun kuikens
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 

Bijlage III Over het algemeen zijn activiteiten die betrekking hebben op de commerciële handel in 
vogels, verboden. Met bepaalde beperkingen kunnen de lidstaten sommige van deze 
activiteiten toestaan voor 26 van de hier vermelde soorten.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147 

Soortenbescherming op grond van de Vogelrichtlijn

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147


Vogelsoorten die van nature in 
het wild voorkomen in de EU ● Fazant (Phasianus colchicus)

● Wilde eend (Anas platyrhynchos)
● Houtduif (Columba palumbus)
● Grote Canadese gans (Branta canadensis)
● Kleine Canadese gans (Branta hutchinsii)
● Kauw (Corvus monedula)
● Zwarte kraai (Corvus corone corone)Soorten zijn alleen geschikt voor de veiling als kan 

worden aangetoond dat ze afkomstig zijn uit de jacht, 
wildbeheer of schadebeheersing.



Taxidermie van de beste kwaliteit
Om geschikt te zijn voor onze veilingen, moet alle taxidermie vakmanschap van de 
beste kwaliteit laten zien, wat tot uiting komt in een hoge mate van zichtbaar 
vakmanschap. Ze moeten:

● een levensecht uiterlijk hebben (de gelaatsuitdrukkingen van het dier moeten sterk 
lijken op zijn natuurlijke gedrag) 

● een verfijnde professionele afwerking hebben
● vakmanschap laten zien
● een duurzame constructie hebben

Slecht geprepareerde objecten en taxidermie met 
een NIET-levensecht uiterlijk worden niet beschouwd 
als premium kwaliteit en zijn niet geschikt voor onze 
veilingen.✓

✗

✗

✓



Staat
Alle objecten moeten in goede staat zijn met weinig of geen zichtbare schade.

● Taxidermie - geprepareerd en opgezet

● Taxidermie - geconserveerde huiden, enz.

● Taxidermie - geplastineerd

● Natte specimens - bewaard in alcohol, enz.

● Droog geconserveerd (bijv. vlinders en insecten)

● Schoongemaakt en gebleekt (schedels, botten 

etc.)

● Replica - in hars, gips, bont en huid, enz.



Taxidermie (vlinders, motten en insecten)

Lijsten met één 
vlinder, mot of insect

● CITES Appendix II soorten kunnen worden aangeboden 
als een kavel met één exemplaar

● Alle andere exemplaren moeten worden aangeboden met 
een minimum van 9 lijsten

Lijsten en stolpen met 
meer dan 4 
niet-CITES soorten

● Kan worden aangeboden als een kavel met één exemplaar

Lijsten en stolpen
met minder dan 4 
niet-CITES soorten

● Al deze soorten moeten worden aangeboden met: 
minimaal 4 lijsten/stolpen

Wetenschappelijke 
collecties ● Kan als één kavel worden aangeboden



Reeën 

Reebok gewei ● Kunnen aangeboden worden in een groep > 50

Ree trofeeën
● Kunnen aangeboden worden in een groep > 10

Head mount
● Kunnen aangeboden als kavel met een enkel exemplaar

Schedels ● Kunnen aangeboden worden in een groep > 2



Zeeslakkenschelpen

Grootte  > 15 cm
● Kunnen als kavel met een enkel exemplaar worden 

aangeboden

Grootte tussen 10 - 15 
cm ● Minimaal in groepen van 5

Grootte  < 10 cm ● Zijn niet geschikt voor de veiling



Schedels en skeletten
Zoogdierschedels < 10cm
Zoogdierschedels < 5cm

● Kan als groep aangeboden worden > 5
● Zijn niet geschikt voor de veiling

Enkele exemplaren > 10 cm
zoals geïllustreerd ● Kan als kavel met een enkel exemplaar worden aangeboden

Schedels van veel voorkomende 
soorten* ● Zijn niet geschikt voor de veiling

Skeletten compleet met schedel ● Kan als kavel van een enkel exemplaar worden aangeboden

*Veel voorkomende soorten: Rode vos, das, marterachtigen, vleermuizen, kleine vogels



Objecten die niet geschikt zijn voor onze taxidermieveilingen

✘ alle producten van neushoorns en olifanten

✘ taxidermie van CITES-beschermde soorten, zoals roofvogels, 
zonder een geldig artikel 10 certificaat op naam van de 
verkoper.

✘ alle menselijke resten, met uitzondering van replica's

✘ gedomesticeerde dierenhuiden (zoals koeien, geiten enz.)

Bepaalde objecten zijn niet geschikt voor onze veilingen omdat ze weinig belangstelling trekken van onze 
bieders of omdat het commerciële gebruik ervan bij wet verboden is. In sommige gevallen passen ze 
misschien beter bij andere categorieën. Waaronder:

Objecten ouder dan 5.000 jaar (bijv. mammoetslagtanden) moeten worden ingediend bij onze 
fossielenveiling.



kavelbeschrijvingen

Om potentiële kopers aan te moedigen om op 
je kavel te bieden, dien je een gedetailleerde 
beschrijving van je object(en) toe te voegen. 
Deze moet grondig en eerlijk zijn en de 
richtlijnen op de volgende pagina volgen.

Richtlijnen indienen 
kavels
Potentiële kopers bieden eerder op kavels met een 
goede omschrijving, alle relevante informatie 
duidelijk weergegeven en natuurlijk goed gemaakte 
en aantrekkelijke foto's.



Richtlijnen - kavelbeschrijvingen
Als u onze website gebruikt om uw kavels te uploaden, verschijnen er tips in beeld, zodat u weet welke informatie we 
over uw kavel nodig hebben. Doordat u de velden invult, kan de informatie zo worden gepresenteerd dat de koper 
deze gemakkelijk kan lezen.

De vereiste informatie bevat:

● aantal objecten
● specimen
● object
● wetenschappelijke naam
● datum
● locatie van het object
● staat
● afmetingen (hoogte/lengte) 
● gewicht (in grammen)

Als u aanvullende interessante informatie over het object kunt geven, kunt u dit doen in de beschrijving. 
Bieders zijn altijd geïnteresseerd om zoveel mogelijk over een object te leren voordat ze het kopen.



Foto’s

Om onze experts, evenals onze bieders, het object 
goed te kunnen laten beoordelen, zien we graag:

● een 360 graden beeld van het object 
● close-ups van belangrijke details, volgens de 

richtlijnen op de volgende pagina
● minimaal 5 afbeeldingen

Richtlijnen indienen 
kavels

Het toevoegen van goede foto's is essentieel om de 
aandacht van kopers te vangen en ervoor te zorgen 
dat ze op uw kavel bieden.
 
Omdat online kopen betekent dat potentiële 
bieders niet de kans krijgen om uw kavel fysiek te 
bekijken, zijn gedetailleerde en hoogwaardige foto's 
erg belangrijk.



Richtlijnen foto’s 
● Toon alleen het object/de objecten die u wilt veilen.

● Fotografeer uw kavel voor een effen en neutrale achtergrond, bij voorkeur een effen, 
contrasterende kleur (bijvoorbeeld zwart, donkergrijs of wit).

● Vermijd een storende achtergrond, zoals een winkelinterieur of een buitenscène. 
Vermijd ook zelfportretten. Wij accepteren bij voorkeur geen afbeeldingen waarin het 
object door een persoon wordt vastgehouden.

● Bieders zijn geïnteresseerd in het zien van zoveel mogelijk details. Voeg daarom altijd 
afbeeldingen toe van de achterkant, onderkant, bovenkant, zijkanten (en indien van 
toepassing van de binnenkant). In het geval van meerdere objecten, fotografeer de 
aangeboden objecten dan allemaal samen in een overzichtsafbeelding, evenals elk 
item afzonderlijk.

● Zorg voor specifieke, scherpe afbeeldingen van details zoals een handtekening of 
monogram, eventuele decoratieve details, een logo, titel of opschrift(en). 
Gebruikssporen of (kleine) beschadigingen dienen duidelijk in uw afbeeldingen te 
worden weergegeven. Voeg indien nodig scherpe detailafbeeldingen van 
gerepareerde of gerestaureerde onderdelen toe.

✗

✗

✗



of

of

of

Omdat online kopen betekent dat potentiële bieders 
niet de kans krijgen om uw kavel fysiek te bekijken, zijn 
gedetailleerde en hoogwaardige foto's erg belangrijk.

Goede foto’s van uw kavel kunnen potentiële kopers een 
goed idee geven van hoe het kavel eruit ziet en zal hun 
beslissing om het te kopen beïnvloeden.

Als een foto het object niet goed weergeeft, kan het 
potentiële kopers afschrikken om te bieden.

  Het toevoegen van goede foto’s is essentieel



Richtlijnen foto’s - voorbeeld 

✓



Bedankt.


