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Nieuwe houtsoorten opgenomen op Bijlage B/II 

 

Bestemmelingen :  invoerders, (weder)uitvoerders van tropisch hout, houthandelaars, 

muziekinstrumentenbouwers, … 

Bijlage : vrijwillige stockverklaring 

 

Inleiding 

 

Op 2 januari 2017, wordt de opname van verschillende houtsoorten in Bijlage II van het CITES-verdrag 

een feit.  Dit betekent dat vanaf 2 januari 2017, deze houtsoorten de Europese Unie moeten binnenkomen 

en verlaten met de passende CITES-documenten. Ook de verkoop van deze houtsoorten in de Europese 

Unie zal moeten vergezeld gaan van een wettelijk bewijs van oorsprong (verwijzing op de verkoopfactuur 

naar de CITES invoervergunning).  In tegenstelling tot Afrormosia dat ook opgenomen is in Bijlage B/II en 

waarvan enkel stammen of blokken, planken en vellen fineer beschermd zijn door CITES, zullen bij deze 

nieuwe houtsoorten alle delen en alle producten beschermd zijn door CITES op enkele zeldzame 

uitzonderingen na.  

De opname van deze soorten in Bijlage B van de verordening (EG) 338/97 zal waarschijnlijk zeer snel 

volgen na de opname in Bijlage II van CITES. 

 

Over welke soorten gaat het? 

• Het volledige geslacht of genus Dalbergia. Sommige Dalbergiasoorten waren reeds opgenomen 

in de bijlagen bij CITES, met name Dalbergia nigra (Bijlage A/I) en Dalbergia conchinchinensis, 

Dalbergia granadillo, Dalbergia retusa en Dalbergia stevensonii (Bijlage B/II).   

 

Het geslacht of genus “Dalbergia” omvat 300 soorten verspreid over 3 continenten (Azië, Afrika 

met inbegrip van Madagaskar en Centraal- en Zuid-Amerika) met een variëteit aan vormen, 

bomen, struiken en lianen.  Sommige soorten leveren hout op van hoge kwaliteit, « rozenhout » 

genaamd dat wordt gebruikt in de bouw, bij schrijnwerk, mozaïekwerk, inlegwerk, bij het 

vervaardigen van meubelen, gereedschap, gravures en muziekinstrumenten.  

 

We willen er op wijzen dat niet alle rozenhoutsoorten behoren tot de Dalbergiagroep en dat niet 

alle soorten van de Dalbergiagroep rozenhout worden genoemd.  



 

Sommige Dalbergiasoorten worden  « ebbenhout » of « zwart hout » genoemd.  Dit is het geval 

met Dalbergia melanoxylon, ebbenhout van Mozambique of grenadilla, een soort die wijd 

verspreid is in sub-saharaans Afrika en voornamelijk uitgevoerd wordt uit Mozambique en 

Tanzania en waarnaar veel vraag is voor het vervaardigen van muziekinstrumenten.   

 

 

• Drie soorten Guibourtia, met name Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana en Guibourtia 

tessmannii, alle drie afkomstig uit Afrika. Deze drie soorten produceren hout van het type 

« rozenhout » dat internationaal verhandeld wordt onder de naam Bubinga en andere namen 

zoals Kevazingo. Vroeger ging de meeste export naar Europa; meer recent is China de 

belangrijkste markt geworden aangezien het hout gebruikt wordt voor de vervaardiging van 

meubilair van het type ‘Hongmu’ waarvoor de vraag sinds een tiental jaar sterk gestegen is.   

 

Guibourtia demeusei (Rode Bubinga): komt voor in Kameroen, Gabon, Equatoriaal-Guinea, de 

Centraal-Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo en de Democratische republiek Congo. 

Guibourtia pellegriniana (Roze Bubinga): komt voornamelijk voor in Kameroen, Gabon en 

Equatoriaal-Guinea. 

Guibourtia tessmannii (Roze Bubinga): komt voornamelijk voor in Kameroen, Gabon en 

Equatoriaal-Guinea.   

 

• De soort Pterocarpus erinaceus afkomstig uit sub-saharaans Afrika, dat voornamelijk voorkomt 

in Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Mali, Niger, 

Nigeria, Senegal en Togo. In de internationale handel werd deze soort de laatste jaren in grote 

mate geëxploiteerd voor zijn hout, vooral met bestemming China. 

 

Gevolgen van de opname op de CITES-bijlagen 

Internationale handel 

• Indien u na 2 januari 2017 beschermd hout wilt invoeren (van een derde land naar België) heeft 

u een CITES-uitvoervergunning van het land van oorsprong alsook een Belgische CITES-

invoervergunning nodig. Deze Belgische invoervergunning moet u online aanvragen 

(www.citesinbelgie.be) waarbij u uw aanvraag moet indienen en een kopie van de CITES-

uitvoervergunning moet uploaden bij uw aanvraag.  

 

• Indien u, na 2 januari 2017, hout wilt opnieuw uitvoeren (van België naar een derde land) heeft u 

een Belgisch CITES certificaat van wederuitvoer nodig. U moet dit certificaat online aanvragen 

(www.citesinbelgie.be) waarbij u uw bewijs van legale verwerving (zie: intra-EU handel) en, 

indien de invoer van dit hout na 2 januari 2017 is gebeurd, de referentie naar de gebruikte CITES-

invoervergunning, moet uploaden bij uw aanvraag. 

  



Handel binnen de Europese Unie  

• Als u hout aan- of verkoopt binnen de Europese Unie moet telkens de legale oorsprong van het 

hout aangetoond kunnen worden:  

 

- Ofwel werd het hout in de EU ingevoerd vòòr 2 januari 2017 (preconventie) en kan u dit 

aantonen aan de hand van facturen of andere documenten die bewijzen dat het hout werd 

verworven voor deze datum, of doordat het hout is aangegeven op een preconventie-

stockverklaring (zie verder);  

 

- Ofwel werd het hout ingevoerd na 2 januari 2017 (postconventie) met de nodige CITES-

vergunningen, waarbij er telkens naar het nummer en afgiftedatum van deze 

invoervergunning moet gerefereerd worden op de aan- of verkoopsfactuur. 

 

  

• Als u hout aankoopt of verkoopt binnen de EU, raden we u aan om op uw aan- of verkoopsfactuur 

telkens aan te geven of het om preconventiehout gaat (met eventueel verwijzing naar uw 

ingediende stocklijst) of te verwijzen naar het nummer en afgiftedatum van de CITES-

invoervergunning.  

 

Verklaring van preconventiestock 

Opdat u de legale herkomst kan aantonen van hout dat in uw bezit was voor 2 januari 2017, kan 

u een vrijwillige verklaring indienen van uw stock. Dit zal de toekomstige verkoop van dit 

preconventiehout binnen de EU vergemakkelijken en maakt ook dat u bij eventuele controle kan 

aantonen dat uw preconventiehout aangegeven werd aan de dienst CITES.  

U vindt hierbij het model van een vrijwillige stockverklaring die u kan vervolledigen, dateren en 

ondertekenen, samen met enkele foto’s van uw stock en, bij voorkeur aangetekend, terugzenden 

naar de dienst CITES, best voor 2 januari 2017 en ten laatste tegen 2 maart 2017. Uw verklaring 

zal door de dienst CITES afgestempeld worden en een nummer krijgen, en een kopie hiervan zal 

u nadien teruggezonden worden. 

 

Contactgegevens 

Voor algemene information en toegang tot onze online database waar u CITES-documenten kan 

aanvragen: www.citesinbelgie.be 

Bij vragen: cites@milieu.belgie.be 
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