
 

 

Uitnodiging 
Landelijke contactdag CITES 

 

 

‘CITES, het doet ertoe’ 
Dinsdag 19 mei 2015 

Concernlocatie Politieacademie te Apeldoorn 

 
Naar aanleiding van de aanbeveling uit de proeftuin CITES (2013) worden er jaarlijks landelijke contactdagen 
georganiseerd, dit jaar is de Nationale Politie de organiserende partij. 
 
Deze contactdag is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende organisaties op het thema CITES en 
vanuit de politie themagroep LMO CITES en LMEC. 

Doel 
Het doel van deze dag is om op CITES-thema's informatie te delen over wetgeving en beleid, maar ook 
nieuws en operationele casussen m.b.t. intelligence, handhaving en opsporing. De dag heeft daarnaast een 
netwerkfunctie. Deze dag is vooral bedoeld voor medewerkers werkzaam binnen het thema CITES.  
 
Op wie richt deze landelijke contactdag zich? 
Deze dag is bedoeld voor collega’s in toezicht en opsporing (zowel binnen als buiten de Nationale Politie) die 
werkzaam zijn binnen het thema CITES:  

• Milieuteams politie; 
• Milieuagenten; 
• NVWA(IOD);  
• Douane; 
• RVO;  
• Functioneel Parket; 
• andere overheidsorganisaties. 
 
In verband met de beperkte beschikbaarheid van plaatsen (maximaal 150), een uitgebreide deelname van 
ketenpartners en de doelstelling van de landelijke contactdag CITES, vindt er een selectie plaats en moeten 
wij mogelijk mensen teleurstellen.  



 

Programma 
09.30 – 10.00   Ontvangst en registratie 
10.00 – 10.30   Opening door de dagvoorzitter Roel Willekens, Programmamanager Milieucriminaliteit, Politie 
10.30 – 11.15 Presentatie door mevrouw Meriam Wortel, Inspecteur toezichtsontwikkeling natuur, NVWA 
11.15 – 12.00 Presentatie door de heer Henk Salomons, coördinator themagroep LMO CITES, Politie 
12.00 – 13.00   Lunch 
13.00 – 14.00   Workshopronde 1  
14.00 – 15.00   Workshopronde 2 
15.00 – 16.00   Workshopronde 3  
16.00 – 16.30   Informele afsluiting 
 
Workshops 

1. Opsporingsonderzoeken CITES: ervaringen opsporingsonderzoeken  CITES door Harald Garretsen 
(NVWA) en Willem van der Vlis (Politie) 

 
2. Internet recherche CITES: ervaringen met betrekking tot internet rechercheren CITES door John 

Geboers (NVWA-IOD)  
 

3. Beleid en wetgeving CITES: ontwikkeling op  beleid en wetgeving, zowel nationaal als 
internationaal, door  Marcel van Nijnatten (CITES Management Autoriteit, Directie Natuur en 
Biodiversiteit, Ministerie van Economische Zaken).  

Locatie en kosten 
De landelijke contactdag vindt plaats op de Concernlocatie Politieacademie (Arnhemseweg 348) in 
Apeldoorn. Deelname aan deze dag is kosteloos. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via www.politieacademie.nl/congressen > Landelijke Contactdag CITES > Inschrijven 
POLITIE. U hoeft geen workshopkeuze te maken, u bent in de gelegenheid alle workshops te volgen. Een 
week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met een routebeschrijving.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Congres- en  Evenementenbureau Politieacademie, 
telefoon (055) – 539 7497 of email congres@politieacademie.nl.   
 
Wij ontmoeten u graag op 19 mei aanstaande! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de organisatie,  

Mario van Leeuwen & Henk Salomons 
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