
1 
 
 

U vraagt een Europees certificaat aan voor de verkoop van een voorwerp dat gemaakt is van 

ivoor van olifanten of dat ivoor bevat  

 

Dit document helpt u bij het invullen van uw aanvraagformulier voor een Europees certificaat en geeft 

aan welke documenten u bij het aanvraagformulier moet voegen. Zonder deze documenten wordt uw 

aanvraag niet in behandeling genomen. 

De aanvraag moet worden ingediend via ons elektronisch loket dat beschikbaar is op onze website 

http://www.citesinbelgie.be, nadat een account is geopend op naam van de huidige eigenaar van het 

voorwerp.  Deze naam zal op het Europees certificaat worden vermeld. 

Herinnering: 

- Alleen aanvragen voor een Europees certificaat voor muziekinstrumenten met ivoor daterend 

van vóór 1975 of voor ivoren voorwerpen of voorwerpen die ivoor bevatten daterend van vóór 

1947 worden aanvaard. 

- U mag het stuk pas verkopen als u in het bezit bent van het originele Europese certificaat dat 

door onze dienst is afgegeven. 

- Heb je nog vragen? Consulteer onze website: http://www.citesinbelgie.be 

  

http://www.citesinbelgie.be/
http://www.citesinbelgie.be/
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Welke documenten moeten bij het aanvraagformulier worden gevoegd? 

 

A. Voor muziekinstrumenten met ivoor van vóór 1975 moeten de volgende documenten bij het 

aanvraagformulier worden gevoegd:  

A1) Document dat aantoont dat het wel degelijk om een muziekinstrument gaat. Dit kan aan 

de hand van een foto van het instrument (voor een piano of strijkstok), of (voor minder voor de 

hand liggende instrumenten) éénder document dat aantoont dat het om een instrument gaat 

dat is of zal gebruikt worden door een artiest (bvb. CV van de artiest, arbeidscontract, 

document van een orkest); 

 en 

A2) Document dat aantoont dat het ivoor legaal en pre-1975 is (aan de hand van eerder 

afgeleverde CITES-documenten of aan de hand van één van de documenten zoals voormeld 

hierboven onder B1); 

en 

A3) Een volledig ingevuld document “Achtergrond en beschrijving” met een gedetailleerde 

beschrijving van het instrument, inclusief het ivoren deel (de ivoren delen) en het serienummer 

of identificatiemerk van het instrument, indien van toepassing; 

en 

A4) Bewijsstukken van legale verwerving van het instrument (Europees certificaat, factuur, 

foto’s, …)  

 

Indien uw muziekinstrument ivoor bevat van vóór 1947, valt u onder situatie B hieronder en moet u het 

bewijsmateriaal kunnen voorleggen dat hieronder beschreven is onder B.  
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B. Voor een bewerkt voorwerp met pre-1947 ivoor (voorwerpen die voordien onder de 

uitzondering op “antiek” vielen, met inbegrip van muziekinstrumenten) moeten de volgende 

documenten bij het aanvraagformulier worden gevoegd: 

B1) Document dat de ouderdom van het stuk bewijst. Dit kan in de vorm van: 

- Document opgesteld door een onafhankelijke erkende deskundige waarin duidelijk 

wordt uitgelegd op basis waarvan de ouderdom werd vastgesteld (een gedetailleerde 

beschrijving van het stuk en een beredeneerde en gedetailleerde vaststelling van de 

ouderdom van het stuk op basis van de stijl van het snijwerk, de fabricagetechnieken, de 

oorsprong, enz. en eventuele officiële referenties via catalogi, identificatienummers of 

merken moeten vermeld worden); 

of 

- Officiële documenten (kopie van een naslagwerk of catalogus van een officiële 

tentoonstelling waarin het stuk met zijn ouderdom en beschrijving wordt vermeld;  

of 

- Resultaat van een Koolstof-14 datering; 

en 

B2) Volledig ingevuld formulier “Achtergrond en Beschrijving” 

 

De CITES-dienst behoudt zich het recht voor om, indien nodig, elk ander nuttig aanvullend document op 

te vragen (b.v. oude foto's, diverse officiële documenten, enz.). 

 

  



4 
 
 

Hoe vult u het aanvraagformulier in ?  

 

Zodra u de documenten hebt verzameld die bij het aanvraagformulier moeten worden gevoegd, volgt u 

hieronder de stappen die u moet volgen om het aanvraagformulier in te vullen en correct in te dienen. 

Stap 1 

Dit is steeds het aanmaken van een account bij ons elektronisch loket dat beschikbaar is op onze 

website www.citesinbelgie.be.  

Denk eraan dat de naam die u bij het aanmaken van een account ingeeft de naam is die op het 

certificaat zal staan. Nadat u uw paswoord hebt gekregen, kan u inloggen en uw aanvraag doen onder 

de tab “Dossiers”, subtab “Nieuwe aanvraag”. 

Stap 2 

Vervolgens kiest u de aanvraag “Europees certificaat”. Met dit certificaat kan u immers uw voorwerpen 

in de hele Europese Unie verkopen. Voor handel naar een derde land (= buiten de Europese Unie), heeft 

u een ander document nodig en contacteert u best eerst de CITES-dienst om na te gaan of het mogelijk 

is om zo’n vergunning te bekomen (cites@health.fgov.be). 

Hieronder vindt u een stappenplan dat u zal helpen bij het invullen van hetzij een certificaataanvraag 

voor een pre-1975 muziekinstrument, hetzij een certificaataanvraag voor een bewerkt voorwerp met 

pre-1947 ivoor.  
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Wetenschappelijke naam –zoek 

de naam van de soort:  

ofwel Loxodonta africana 

(Afrikaanse olifant): als uw 

instrument bevat ivoor van Afrika 

afkomstig  

ofwel Elephas maximus (Aziatische 

olifant): als uw instrument bevat 

ivoor van Azië afkomstig 

ofwel Elephantidae spp.: als u niet 

weet vanwaar het ivoor afkomstig 

is 

 

Certificaataanvraag voor pre-1975 muziekinstrument 

Lidstaat van invoer: als onbekend, 

niet invullen  

Documentnummer: niet invullen 

Afgiftedatum: niet invullen 

 

Certificaattype – kies “certificaat 

voor commerciële activiteiten”  

Land van herkomst van het ivoor: het 

gaat hier over het land van herkomst 

van het ivoor niet van het instrument 

bv. Congo (Democratische republiek) . 

Indien niet gekend: kies “onbekend” 

Certificaat/vergunning-nummer: niet 

invullen  

Afgiftedatum: niet invullen 

 

 

Netto-massa:  

niet invullen;  

Hoeveelheid: 

afhankelijk van 

soort instrument 

(bvb. piano met x 

toetsen) 

Oorsprong: u kan 

tussen een reeks 

codes kiezen die 

een aanwijzing 

geven omtrent de 

herkomst van de 

olifant, kies ofwel 

W/O (wild/pre-

conventie) als u het 

land van herkomst 

van het ivoor kent, 

ofwel U/O 

(onbekend/pre-

conventie) als u het 

land van herkomst 

van het ivoor niet 

kent).  

 

Code: kies “IVC” (voor 

“ivory carving”, Engels 

voor bewerkt ivoor) 

tenzij het om 

pianotoetsen gaat, dat 

moet u code “KEY” 

kiezen (Engels voor 

keys)  

Geboortedatum: niet 

invullen  

Geslacht: niet invullen  

Identificatietype:  kies “Andere” 

Identificatie info: Indien van toepassing: serienummer of 

ander merkteken aanwezig op het instrument.  

Bijkomende informatie: Beschrijving van het instrument 

met verduidelijking welke deel(delen) in ivoor is (zijn).  
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Het vakje “Dit certificaat vervangt het vorige certificaat” 

enkel aanvinken indien er vroeger al een certificaat voor het 

instrument was afgeleverd. Vul dan ook die gegevens van 

dat oude certificaat verder in. 

Vink “b” aan 

want dit 

certificaat laat 

een uitzondering 

toe op het 

verbod op 

commerciële 

activiteiten.   

Opmerkingen: Hier kan u de dienst informatie bezorgen zodat deze uw aanvraag beter kan behandelen. Wat u 

in dit vak schrijft, zal niet op uw certificaat worden vermeld.  

 

Vak g) aanvinken  
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U kan op elk moment uw aanvraag opslaan en nadien nog wijzigen. Zodra u klaar bent met uw 

aanvra(a)g(en), voegt u deze toe aan het winkelmandje “toevoegen aan winkelmandje”.  

Nu kan u indien nodig beginnen met uw volgende certificaataanvraag.  

Om over te gaan naar de betaling (25€ per aanvraag) en uw aanvragen dus effectief in te dienen, gaat u 

naar uw winkelmandje, drukt u op “checkout” en volgt u de betalingsinstructies. Eens betaald, kunnen 

uw aanvragen behandeld worden door de dienst. Opgelet: na dit stadium kan u niets meer wijzigen aan 

uw aanvraag.  

 

 

  

Inladen:  

U moet volgende documenten inladen zodat wij uw aanvraag kunnen evalueren. Als deze documenten niet 

ingeladen zijn, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.   

1) Recente scherpe foto’s in kleur van het instrument. Indien er een serienummer op het instrument staat, een 

detailfoto hiervan. 

2) Indien het gaat om een muziekinstrument met ivoor van vòòr 1975 maar na 1947, moet u de bewijsstukken 

zoals vermeld onder A (zie pagina 2) inladen. 

3) Indien het gaat om een muziekinstrument met ivoor van vóór 1947 moet u de bewijsstukken zoals vermeld 

onder B (zie pagina 3) inladen. 

Let op: de dienst CITES is niet bevoegd is niet bevoegd om uitspraken te doen over de ouderdom of waarde van 

uw stukken. 
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Netto-massa: 

gewicht indien het 

voorwerp enkel uit 

ivoor bestaat  

Hoeveelheid: 1, 2 of 

3. Indien 2 of 3 stuks 

op een aanvraag, 

moeten zij samen in 

de handel worden 

gebracht 

 

Oorsprong: je kan 

tussen een reeks 

codes kiezen die een 

aanwijzing geven 

omtrent de herkomst 

van de olifant, kies 

ofwel W/O (wild/pre-

conventie) als je het 

land van herkomst 

kent van het ivoor 

ofwel U/O 

(onbekend/preconve

ntie) als je het land 

van oorsprong niet 

kent van het ivoor)  

 

Land van herkomst van het ivoor: bv. 

Congo (Democratische republiek). 

Indien niet gekend: kies “onbekend”  

Nummer certificaat/vergunning: niet 

invullen  

Afgiftedatum: niet invullen 

 

 

Identificatietype: kies “Andere” 

Identificatie info: afmetingen per voorwerp 

Bewerkte slagtand: Arc int. : x cm. Arc ext. : x cm. Circ. : x cm. (Circ . 

betekent omtrek aan de basis) 

Beeldje: L. : x cm. H. : x cm. W. : x cm (L : lengte; H: Hoogte; W: Width) 

Juweel: L: x cm 

Bijkomende informatie: Geef hier een beknopte maar 

nauwkeurige beschrijving van het voorwerp (bv. beeldje zittende 

vrouw). Indien meerdere voorwerpen, individueel gewicht per 

voorwerp. 

Certificaattype –kies “certificaat voor 

commerciële activiteiten” 

Lidstaat van invoer: niet invullen als 

niet bekend  

Documentnummer: niet invullen 

Afgiftedatum: niet invullen 

 

Wetenschappelijke naam –zoek 

de naam van de soort:  

ofwel Loxodonta africana 

(Afrikaanse olifant): als het 

ivoor van Afrika afkomstig is 

ofwel Elephas maximus 

(Aziatische olifant): als het ivoor 

van Azië afkomstig is  

ofwel Elephantidae spp.: als u 

niet weet vanwaar het ivoor 

afkomstig is 

 

Code : kies “IVC” 

(voor “ivory 

carving”, Engels 

voor bewerkt  

ivoren 

voorwerp) tenzij 

het om juwelen 

gaat, dan kiest u 

“IJW” (Engels 

voor ivory 

jewellery) 

Geboortedatum: 

niet invullen  

Geslacht: niet 

invullen 

Certificaataanvraag voor voorwerpen met pre-1947 ivoor (ivoren beeldjes, voorwerpen met ivoren 

inlegwerk, muziekinstrumenten met ivoren delen, bewerkte slagtanden, enz.)  
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Het vakje “dit certificaat vervangt een ander” niet 

aanvinken.  

Vink “b” aan 

want dit 

certificaat laat 

een uitzondering 

toe op het 

verbod op 

commerciële 

activiteiten.  

Opmerkingen: Hier kan u de dienst informatie 

bezorgen zodat deze uw aanvraag beter kan 

behandelen. Wat u in dit vak schrijft, zal niet op uw 

certificaat worden vermeld.  

 

Vak g) aanvinken  
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U kan op elk moment uw aanvraag opslaan en nadien nog wijzigen. Zodra u klaar bent met uw 

aanvra(a)g(en), voegt u deze toe aan het winkelmandje “toevoegen aan winkelmandje”.  

Nu kan u indien nodig beginnen met uw volgende certificaataanvraag.  

Om over te gaan naar de betaling en uw aanvragen dus effectief in te dienen, gaat u naar uw 

winkelmandje, drukt u op “checkout” en volgt u de betalingsinstructies. Eens betaald, kunnen uw 

aanvragen behandeld worden door de dienst. Opgelet: na dit stadium kan u niets meer wijzigen aan uw 

aanvraag.  

 

 

Let op: de dienst CITES is niet bevoegd is niet bevoegd om uitspraken te doen over de ouderdom of waarde van 

uw stukken. 

Inladen:  

U moet volgende  documenten inladen zodat wij uw  aanvraag kunnen evalueren. Als deze 

documenten niet ingeladen zijn, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.   

1) Recente foto’s in kleur van het voorwerp/de voorwerpen 

2) De verschillende bewijsstukken zoals beschreven onder B (zie hierboven op pagina 3) 

De dienst neemt opnieuw contact op als de bijgevoegde documenten niet volstaan om de aanvraag 

te behandelen.  

 


