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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

DG LEEFMILIEU 

Dienst AMSZ - Cel CITES  

Victor Hortaplein 40/10  

1060 Brussel 

 

AANPASSINGEN van de CITES BIJLAGEN:  

NIEUWE MAATREGELEN met betrekking tot PLANTEN 

 

 Bestemmelingen: verenigingen, clubs, tuinbouwers, invoerders en handelaars in 

planten en hout 
 

Op de 17e Conferentie der Partijen (CoP17) van CITES, Johannesburg, 24 september tot 5 oktober 2016, Zuid-Afrika, 

werd de CITES Bijlagen I en II aangepast1.  
 

Deze wijzigingen van Bijlagen I en II zullen van kracht worden op 2 januari 2017. Europese Bijlagen A en B van EC 

Verordening 338/97, die CITES in de EU toepassen, zullen worden aangepast waarschijnlijk begin februari 2017 (datum van 

publicatie van het Publicatieblad EU nog niet bekend) 

 

Nieuw op Bijlage I en A  

 

De soorten die zullen opgenomen worden op CITES Bijlage I worden in EU Bijlage A opgenomen en genieten hierdoor de 

hoogste bescherming.  

 

Wat Planten betreft, dient enkel vermeld te worden dat drie cactussoorten uit het genus Sclerocactus verhoogd werden 

qua bescherming en van Bijlage II naar Bijlage I gebracht (cfr. Tabel 1) werden. Deze planten waren ingeschreven op Bijlage B en 

II. Elke internationale commerciële transactie van specimens van deze drie soorten die uit de natuur zouden komen, wordt 

verboden!  

   

Voor om het even welke commerciële activiteit binnen de EU met deze planten, delen of producten ervan, geldt: 

 
� Een origineel CITES certificaat is niet vereist zoals dat wél het geval is voor de dieren. Er bestaat 

inderdaad voor planten een algemene uitzondering op het verplichte certificaat met name voor alle 

plantensoorten van Bijlage A die kunstmatig vermeerderd zijn. De legale oorsprong moet worden 

aangetoond door middel van de documenten (bv. via Facturen). 

� De specimens dienen niet geïdentificeerd te worden. 

 
 Voor wat betreft Invoer, (Weder-)Uitvoer naar en buiten de EU, blijven de regels onveranderd met betrekking tot 

Bijlage II:  
� CITES-documenten zijn wél vereist: 

 

� Invoer in EU: men dient een EU-Invoervergunning en een (weder)uitvoervergunning van het 

land van oorsprong of van het land van afkomst.  
 

�  (Weder)uitvoer buiten de EU mits het voorleggen van:  

- een Fytosanitair certificaat (met vermelding dat de planten kunstmatig vermeerderd werden 

volgens CITES) indien de planten originele hybriden zijn uit de EU; of  

- een EU CITES (Weder-)Uitvoervergunning.   

 
De aanvragen tot het bekomen van een EU invoer- / (weder-)uitvoer-vergunning gebeuren sinds maart 2015 “online” via het 

elektronisch loket via de volgende link https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=CITES 

 

                                                
1 Men vindt de aanpassing van de CITES-Bijlagen (post CoP17) op volgend internet adres : https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2016-064-A.pdf 



 2. 

 

 

 

Nieuw op Bijlage II en B 

 

De nieuwe soorten op Bijlage II (cfr Tabel 2) zullen worden opgenomen in Bijlage B van Verordening 338/97.  

Meer bepaald zal de handel van deze planten en van een reeks houtsoorten gereglementeerd worden.  

 

1. Voor om het even welke commerciële activiteit binnen de EU met deze planten/hout, delen of producten ervan, 

geldt: 
 

� U dient documenten te kunnen voorleggen, die de wettelijke oorsprong kunnen aantonen van de 

specimens in kwestie : bv facturen die de term « Pre-conventie » vermelden (met eventueel 

verwijzing naar een ingediende stocklijst) of een referentie dragen, meer in het bijzonder, naar een 

invoer-vergunning.  

 
2. Voor wat betreft Invoer, (Weder-)Uitvoer naar en buiten de EU:  

 

� CITES-documenten zijn vereist: 
 

� Invoer in de EU: een EU-Invoervergunning + (Weder-)Uitvoer-vergunning van het land van 

oorsprong of land van herkomst;  

� (Weder-)Uitvoer buiten de EU mits het voorleggen van:  

- een Fytosanitair certificaat (met vermelding of de planten kunstmatig vermeerderd werden 

volgens CITES) indien de planten kunstmatig gekweekt zijn in de EU; of  

- een EU CITES (Weder-)Uitvoervergunning.   

 

De aanvragen tot het bekomen van een EU invoer- / (weder-)uitvoer-vergunning gebeuren sinds maart 2015 “online” via het 

elektronisch loket via de volgende link https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=CITES 

 



 3. 

 

  TABEL n° 1 : Nieuw op Bijlage I en A 

   

 

  

 

Drie soorten Sclerocactus (S. blainei, S. cloverae, S. sileri), 

alle drie doornig, cilindrisch, klein, traag groeiend, gaan van 

Bijlage II naar Bijlage I. Andere soorten van hetzelfde genus  

waren reeds in Bijlage  opgenomenI.  Deze drie soorten zijn 

endemisch in de VS en ondergaan verschillende negatieve 

invloeden waaronder de illegale pluk van de plant en haar 

zaden.  Sclerocactus-soorten zouden moeilijk te kweken zijn 

en kunnen dus een beperkt aantal gespecialiseerde verza-

melaars interesseren in de VS en erbuiten, zelfs al wordt de 

vraag als zeer beperkt aanzien.  

      

  

TABEL n° 2 : Nieuw op Bijlage II en B 

 

 

  

 

Het volledige Beaucarnea-genus.  De Beaucarnea-soorten, 

ook « olifantspoot » genaamd, komen qua oorsprong uit 

Mexico evenals uit het noorden van centraal Amerika.  Deze 

planten worden verkocht in tuincentra, zeker de B. recurva-

ta (syn. Nolina recurvata). De regeneratiesnelheid is zwak.  

Kwekerijen in Mexico kunnen niet aan de vraag voldoen, 

waardoor zaden, jonge planten, zaailingen, juveniele en 

volwassen planten uit de natuur gehaald worden.  

B. recurvata wordt daarnaast ook veel gekweekt buiten zijn 

verspreidingsgebied. Er is geen informatie beschikbaar over 

de impact op de planten in het wild. 

  

 

Adansonia grandidieri of Grandidier-baobab is een 

endemische soort uit Madagaskar.  De regeneratiesnelheid 

is zwak.  Nationaal is het gebruik destructief qua vezels en 

niet-destructief qua zaden en vruchten. Er zou internationa-

le handel zijn in zaad en producten uit zaad.     

� CITES beschermt enkel zaden, vruchten, oliën en 

levende planten.  

  

 

Siphonochilus aethiopicus of Wilde gember is sterk verspreid 

in tropisch en subtropisch Afrika.  Hoewel de plant habitat-

verlies kent, wordt het uitgraven op grote schaal voor de 

kruidenhandel in zuidelijk Afrika, aanzien als de voornaam-

ste invloed op de soort.  In Zuid Afrika is de soort uitgeroeid 

door het gebruik op nationaal niveau en klaarblijkelijk beïn-

vloedt de invoer in Zuid Afrika het weghalen van de soort op 

ongunstige wijze in andere landen van het 

verspreidingsgebied.   

� Enkel de populaties van Zuid Afrika, Mozambique, 

Swaziland en Zimbabwe, worden door CITES 

beschermd.   
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HOUT. Het Dalbergia-genus is wijd verspreid en omvat 

planten van verschillende aard. Bepaalde soorten leveren 

veelgevraagd hout van hoge kwaliteit, hieronder bepaalde 

soorten die verhandeld worden als  « rosewood » (rozen-

hout) of « palissander ».  Er zijn aanwijzingen dat er een 

terugval is van bepaalde soorten, meer in het bijzonder in 

Azië en Centraal - en Zuid Amerika.  

Dalbergia-houtsoorten zijn moeilijk te identificeren behalve 

dan D. melanoxylon (Mozambikaans ebben of « Grenadill »), 

een houtsoort gebruikt voor het vervaardigen van muziek-

instrumenten; het wordt ook verhandeld als half-getransfor-

meerde biljetten.   

� Alle delen of producten worden door CITES 

beschermd behalve het hout uit Mexico (enkel de 

ruwe producten).   

Nog dit, Dalbergia nigra (Rio-palissander) is de enige 

houtsoort opgenomen in Bijlage I sinds 1992.   

  

 

HOUT. De drie beschouwde soorten Guibourtia (G. demeu-

sei, G. pellegri-niana et G. tessmannii) zijn bomen uit Afri-

kaanse  wouden, meer bepaald uit Centraal en West Afrika.  

Het hout van deze drie soorten wordt internationaal 

vermarkt onder de naam Bubinga of ook Kevazingo.  In het 

verleden ging het leeuwenaandeel naar Europa ; meer 

recent nam China de voornaamste markt in, het hout wordt 

immers gebruikt voor het maken van de zgn. Hongmu-meu-

bels. De huidige kap voor de export, de illegale kap inbegre-

pen, overstijgt het natuurlijk regeneratieniveau en riskeert 

zelfs de deze drie soorten compleet uit te roeien. Alle delen 

en producten van deze drie soorten, worden nu door CITES 

beschermd.  

  

 

BOIS. Pterocarpus erinaceu (Senegalees rozenhout) is een 

West Afrikaanse boomsoort in de sub-Sahel.  Deze soort 

werd  de laatste jaren zeer sterk geëxploiteerd.  Dit owv de 

vraag in China, van Hongmu-meubels.   

De exploitatie tot nog toe was waarschijnlijk niet duurzaam. 

  

-------------------- 

 

 
Toegang tot ons elektronisch loket via de volgende link https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=CITES 

Voor meer info contacteert u onze dienst : cites@milieu.belgie.be 
Ons adres : 

FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, Cel CITES- Eurostation II 40 bus 10 

Victor Horta-plein, 1060 Brussel 

 

---------------------- 

 


