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Doel
Deze omzendbrief informeert muzikanten die wereldwijd rondreizen met hun muziekinstrumenten waarin
bedreigde dier- of plantensoorten, beschermd door de CITES-conventie, verwerkt zijn. Vanaf 5/2/2015 bestaat
er een document dat deze grensoverschrijdende bewegingen met dergelijke instrumenten vergemakkelijkt.
A. Het certificaat voor muziekinstrumenten
a. Definitie:
Dit certificaat voor muziekinstrumenten kan beschouwd worden als een soort paspoort voor
instrumenten die gemaakt zijn van bedreigde dieren of planten, of waarin deze verwerkt zijn: bv.
piano met ivoren toetsen, fluit of strijkstok waarin stukjes ivoor in verwerkt werden, gitaar gemaakt
van Braziliaans rozenhout of waarin stukjes zeeschildpaddenschild verwerkt werden.
Dit “muziekinstrumentencertificaat” vervangt de CITES-invoer- en (weder)uitvoervergunningen die
normaal gezien vereist zijn om van het ene naar het andere land te reizen.
Opgelet: dit muziekinstrumentencertificaat is niet noodzakelijk om binnen de Europese Unie te reizen
aangezien dit een ééngemaakte markt is en er dus geen echte grensovergangen zijn.
Dit speciale document is bedoeld voor muzikanten die met hun instrument rondreizen, voor privé of
professionele doeleinden (wedstrijden, voorstellingen, opnames, …), ongeacht of ze eigenaar zijn
van het instrument of het enkel gebruiken.
Het is het CITES-beheersorgaan van de EU-lidstaat waar de muzikant woont dat het document moet
afleveren.
b. Wat zijn de beperkingen van dit certificaat ?
Elk certificaat is slechts geldig voor één muziekinstrument.
De verkoop van een muziekinstrument is niet toegelaten met dit muziekinstrumentencertificaat. De
houder van het muziekinstrumentencertificaat moet in zijn eigen land, voorafgaand aan een eventuele
verkoop, een ander certificaat vragen om op legale wijze zijn instrument te kunnen verkopen.
c. Hoelang blijft een certificaat voor muziekinstrumenten geldig?
Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. Het instrument gedekt door zo’n certificaat moet
teruggezonden worden naar het land dat het muziekinstrumentencertificaat heeft afgeleverd voor de
uiterste geldigheidsdatum van het document. Indien gewenst kan nadien een nieuw
muziekinstrumentencertificaat afgeleverd worden.
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Bij verlies, diefstal of vernietiging van het certificaat, kan dit enkel vervangen worden door het CITESbeheersorgaan dat het document had afgeleverd.
d. Waar moet u het document aanvragen ?
De muzikant moet het certificaat aanvragen bij het CITES-beheersorgaan van het land waar hij zijn
normale verblijfplaats heeft. In België is het CITES-beheersorgaan de cel CITES van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Alle praktische informatie over het
indienen van een aanvraag vindt u onder punt B van deze omzendbrief.
e. Hoe moet u het muziekinstrumentencertificaat gebruiken?
Het muziekinstrumentencertificaat zal afgeleverd worden met een bijhorende traceerbaarheidsfiche
(« continuation sheet »). Het originele certificaat alsook de originele traceerbaarheidsfiche en een
kopie van deze fic he moet voorgelegd worden aan het douanekantoor op het moment van uitvoer (uit
de EU) of invoer (in de EU). Na controle zal de douane het originele certificaat en de originele
traceerbaarheidsfiche afgestempeld teruggeven. De kopie van de traceerbaarheidsfiche zal de douane
afgestempeld terugzenden naar het CITES-beheersorgaan dat het certificaat heeft afgeleverd.
B. Hoe kan u een muziekinstrumentencertificaat bekomen?
1. Vanaf 9/3/2015 kan u online uw aanvraag voor een muziekinstrumentencertificaat indienen
via www.citesinbelgie.be, waarbij u wel de optie “certificaat voor persoonlijke eigendom” zal
moeten selecteren, en in het vak van bijkomende informatie moet aangeven dat uw aanvraag gaat
om het bekomen van een muziekinstrumentencertificaat.
2. Het papieren aanvraagformulier is hier ter info toegevoegd. Vakken 1, 3, 7 t.e.m. 14, 20 t.e.m. 21
(alsook 15 t.e.m. 19 indien van toepassing) van het bijgevoegde aanvraagformulier moeten
ingevuld worden. In vak 7 moet een volledige beschrijving van het muziekinstrument gegeven
worden, zodat de link tussen het instrument en het certificaat duidelijk gelegd kan worden (dit kan
aan de hand van een serienummer, gegevens over de fabrikant, specifieke eigenschappen etc).
Een kleurenfoto moet samen met het aanvraagformulier ingediend worden.
3. Als u niet de wettige eigenaar bent van het instrument moet u de volledige contactgegevens van de
wettige eigenaar vermelden samen met een kopie van het gebruikerscontract tussen tussen de
eigenaar en uzelf als gebruiker.
4. De cel CITES zal, na verificatie, het muziekinstrumentencertificaat en de traceerbaarheidsfiche
(« continuation sheet ») binnen twee weken na ontvangst van uw volledige aanvraag. Indien er
informatie ontbreekt zal de cel CITES u contacteren.

5. Momenteel is dit document nog gratis te verkrijgen. In de nabije toekomst zal dit betalend worden
(zoals de overige CITES-documenten) en zal dit €40 kosten per aanvraag.

C. Contactinformatie van de cel CITES
Meer informatie kan u verkrijgen bij de cel CITES:
Cel CITES
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu
Eurostation II – 2e verdieping
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
E-Mail: cites@milieu.belgie.be
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