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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Directoraat-generaal Leefmilieu  

Cel C.I.T.E.S. 
 

Omzendbrief betreffende de verkoop van antieke stukken die afkomstig zijn van beschermde dier- of 
plantensoorten.  

 
Bestemmelingen: antiek- en brocantehandelaars, verantwoordelijken van verkoopzalen, occasionele verkopers. 
 
Doelstelling:  deze omzendbrief wil de nodige informatie verstrekken en duidelijkheid verschaffen over de 
bepalingen die in België en binnen de Europese Unie moeten worden nageleefd om commerciële activiteiten te 
mogen uitoefenen met CITES-specimens die terug te vinden zijn in verkoopzalen, bij antiek- en brocantehandelaars 
enz.   
 
Nodige documenten en andere informatie: alle in deze omzendbrief vermelde documenten (aanvraagformulier 
voor certificaat, verklaring op erewoord, model van register enz.) en alle andere informatie, zoals de alfabetische lijst 
van beschermde soorten kunnen bij onze dienst verkregen worden: 
 
Directoraat-generaal Leefmilieu 
Afdeling Multilaterale en Strategische Zaken 
Cel C.I.T.E.S. 
Eurostation II – 2de verdieping 
Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 Brussel 
Tel: +32 (0)2 524.74.26  
Fax: +32 (0)2 524.74.49 
E-Mail : cites@milieu.belgie.be 
 
OF door onze website te raadplegen : www.health.fgov.be (rubriek ‘Dieren en Planten’; vervolgens Beschermde 
dieren en planten).  
 
Bijlage: 1 tabel met voorbeelden van CITES-specimens die bij antiek- en brocantehandelaars, enz. terug te vinden 
zijn 

 
I.  INLEIDING :  
 
De overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 
plantensoorten, ook Conventie van Washington of CITES genoemd (Convention on International Trade in 
Endangered Species of wild fauna and flora), waartoe tot op heden 180 landen zijn toegetreden, reguleert de internationale 
handel in bedreigde soorten via een systeem van vergunningen en certificaten.  Het doel van CITES is te 
voorkomen dat wilde dieren en planten uitsterven door niet-duuzame (internationale) handel. De door CITES 
beschermde soorten (meer dan 34.000 dier- en plantensoorten) zijn ondergebracht in 3 categorieën, Bijlagen (I, II, 
III) genaamd, naar gelang de ernst van bedreiging en op basis van hun beschermingsstatus, waarbij Bijlage I de 
hoogste graad van bescherming geeft.  
 
Binnen de Europese Unie (EU) wordt de CITES-wetgeving toegepast door middel van een kaderwetgeving 
(Verordening EG 338/97 van 09/12/1996) en een uitvoeringsreglement (Verordening EG nr. 865/2006 van 
04/05/2006). Deze verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing op het gehele grondgebied van de EU. De 
verschillende CITES-soorten maar ook bepaalde niet-CITES-soorten werden opgedeeld in 4 Bijlagen van de 
verordening A, B, C en D, waarbij Bijlage A de hoogste graad van bescherming geeft. 
 
De CITES-bepalingen en de Europese verordeningen zijn van toepassing op zowel levende als dode 
specimens1, maar ook op delen en producten van de soorten die ze beschermen. 
  

                                            
1
 Specimen : elk dier of elke plant, dood of levend, en elk deel daarvan of elk daarvan verkregen product, al dan niet in 

andere goederen vervat.    

http://www.health.fgov.be/


 2 

 II. WELKE WETTELIJKE BEPALINGEN MOETEN IN BELGIË EN IN DE EUROPESE UNIE 
(EU) WORDEN NAGELEEFD?  
 
A. COMMERCIËLE ACTIVITEITEN 
 

Definitie: waaraan u juist moet voldoen verschilt naargelang het gaat om specimens van soorten vermeld in Bijlage 
A of Bijlage B. Maar eerst moet duidelijk zijn wat er wordt verstaan onder “Commerciële activiteiten”?  

 

 
B. VEREISTEN VOOR SPECIMENS VAN BIJLAGE A (zie tabel in bijlage). 
 
Over het algemeen zijn handelsactiviteiten met specimens van soorten opgenomen in Bijlage A (dus AI, AII, AIII, 
A NIET-CITES) enkel toegestaan indien de transactie gedekt is door een intracommunautair certificaat dat is 
afgeleverd door een CITES-dienst. Dit document geeft u de mogelijkheid het daarop beschreven specimen 
(beschrijving in vak 4) in de EU te verhandelen.  
 
Er bestaat een algemene afwijking (geen intracommunautair certificaat nodig) voor bepaalde soorten antieke 
stukken die aan bepaalde voorwaarden voldoen: deze worden verder ‘antieke stukken in de betekenis van CITES’ 
genoemd (zie punt e. pagina 4). 
 
- INTRACOMMUNAUTAIR CERTIFICAAT: 

a. Wat is een intracommunautair certificaat? 
 
Het intracommunautair certificaat of EG-certificaat, verder ‘certificaat’ genoemd, is een geel document (voor 1997 
met een blauwe kleur) dat enkel geldig is binnen de EU. Dit certificaat geldt als een soort “paspoort” van het 
specimen: het bevat informatie zoals de herkomst van het dier of de plant waarvan het specimen werd gemaakt, een 
beschrijving (lengte, gewicht), ouderdom, enz.. 
 

b. In welk geval moet ik een CERTIFICAAT aanvragen? 

Voor elke commerciële transactie binnen de EU met specimens van Bijlage A (dus AI, AII, AIII en A niet-
CITES). Het certificaat is meestal opgesteld op naam van de eerste persoon die het stuk of het product verkoopt. 
Daarna volgt het certificaat het specimen bij alle volgende transacties. Het certificaat moet bekomen worden vóór 
de transactie plaatsvindt. 

c. Wanneer is het een geldig certificaat?  
 
Het certificaat is geldig ongeacht de eigenaar en ongeacht de Lidstaat waar het specimen zich bevindt zolang de 
beschrijving van het specimen nog steeds overeenstemt met de beschrijving op het certificaat (vakje 4).  

 
Opgelet! Goed controleren of er geen enkele bijzondere voorwaarde, vermeld in vak 20, het gebruik ervan 
beperkt. Bij twijfel neemt u contact op met onze dienst alvorens een transactie uit te voeren.  
 
Het certificaat verliest zijn geldigheid als de beschrijving van het specimen niet meer overeenstemt met 
de realiteit. Bv.: Indien de specimens zijn vernietigd, of de beschrijving van het specimen is veranderd (bv. 

 
“Handelsactiviteiten” omvatten verschillende soorten van (al dan niet bezoldigde) activiteiten en dus niet 
alleen maar de verkoop van specimens.  
 
Worden beschouwd als “Handelsactiviteiten”* overeenkomstig Artikel 8.1. van de EG-verordening 
nr. 338/97: de aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het 
tentoonstellen voor commerciële doeleinden, het gebruik met winstoogmerk, het verkopen, het in bezit 
hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop. 
Worden ook gelijkgesteld met “Handelsactiviteiten”: de rechtstreekse of onrechtstreekse reclame met het 
oog op verkoop, het uitnodigen tot zaken doen, huur, ruil of uitwisseling en “schenking” aan iemand die 
een handelsactiviteit uitoefent. 
 
* Opgelet! Handelsactiviteiten via INTERNET zijn hierin inbegrepen.  
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een ruwe slagtand dat men bewerkt heeft). In dergelijke gevallen moet elke wijziging aan de dienst gemeld 
worden en moet het niet geldige certificaat teruggezonden worden om eventueel een nieuw certificaat te 
verkrijgen. 

 
d. Waar en hoe kan ik dit certificaat aanvragen en welke informatie moet ik verschaffen?  
 

 Voor aanvraagformulieren voor certificaten: zie pagina 1. 

 De stukken moeten ZEER nauwkeurig worden beschreven zodanig dat er een duidelijke link kan 
worden gelegd tussen het stuk en het certificaat. Al naargelang het soort specimen moet bv. volgende 
informatie worden meegedeeld: 

- voor olifantenslagtanden, neushoornhoorns enz.: de lengte (binnen- en buitenboog), het 
gewicht, de omtrek aan de basis; 

- voor ivoren beeldjes of andere stukken: hoogte, gewicht; 
- voor opgezette dieren:  het identificatienummer indien dit zich nog op het specimen bevindt, 

bv. ringnummer voor opgezette vogels, microchipnummer; 
- voor schildpadschilden: lengte (lengte van het buikschild), gewicht.  

 
In elk geval moet de datum van verwerving en indien mogelijk de ouderdom van het stuk worden 
vermeld. Ook moet er een duidelijke foto worden ingediend.  

 

 De ingevulde en ondertekende aanvraag moet vergezeld zijn van een verklaring op erewoord 
ondertekend door de eigenaar van het stuk met hierin de datum, plaats en omstandigheden van 
verwerving van het stuk. Bv.: indien het gaat om een stuk ivoor dat door een oud-koloniaal werd 
meegebracht, elk document dat kan aantonen dat deze persoon in Afrika gewoond heeft en dit 
specimen tijdens zijn verblijf heeft verworven (kopie van paspoort, oude foto’s, factuur, jachtakte enz.).  
Andere documenten kunnen in aanmerking komen zoals een aangifte van nalatenschap, een 
verzekeringscontract, enz.  

 Alle documenten moeten worden opgestuurd naar de Cel CITES. Een volledig dossier wordt binnen de 
maand behandeld. 

 
e. Wanneer is er geen certificaat vereist?  
 
In het geval van “antieke stukken in de betekenis van CITES”, d.w.z. specimens die vóór 3 maart 1947 
werden bewerkt, is er geen certificaat nodig om commerciële transacties binnen de EU uit te voeren. 
 
Bewerkte stukken aangekocht vóór 3 maart 1947 zijn specimens waarvan de natuurlijke ruwe staat aanzienlijk 
gewijzigd werd meer dan 50 jaar vóór de inwerkingtreding van Verordening nr. 338/97 (d.w.z. vóór 3 maart 1947), 
om er juwelen, decoratiestukken, kunst- of gebruiksvoorwerpen of muziekinstrumenten van te maken. Dergelijke 
specimens gelden enkel als bewerkt indien zij duidelijk passen in één van de genoemde categorieën en de beoogde 
functie kunnen vervullen zonder dat daarvoor nog snijwerk, bewerking of verdere afwerking nodig zijn. 
 
Om commerciële transacties met dergelijke specimens uit te voeren, moet er echter op verzoek een aanvaardbaar 
bewijs kunnen worden voorgelegd dat aantoont dat het stuk dateert van vóór 3 maart 1947: identiteit en verklaring 
van de eigenaar, de omstandigheden van verwerving van het specimen, handelsdocumenten, catalogus van een 
tentoonstelling enz.… Indien er geen bewijs voorhanden is, moet aan een expert ter zake een document gevraagd 
worden dat aantoont dat het gaat om een bewerkt stuk dat dateert van vóór 3 maart 1947.  
 

Voorbeelden (zie ook tabel in bijlage). 
 
Een juweel, een voorwerp ingelegd met schildpadhoorn van zeeschildpadden, een piano met ivoren toetsen, een 
opgezet dier, een olifantenpoot die dienst doet als paraplubak, worden als bewerkte stukken beschouwd. Als kan 
worden aangetoond dat die stukken dateren van vóór 3 maart 1947 dan vallen ze onder de uitzondering zoals 
hierboven aangegeven.  
 
Dierenvellen (van een tijger of een ander dier van Bijlage I) die dateren van vóór 3 maart 1947, vallen onder deze 
uitzondering op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat het destijds al bewerkte stukken waren (bv: tapijt, 
bedsprei enz.) en geen onbewerkte vellen.  
 
De onbewerkte slagtanden van olifanten, zelfs indien gepolijst of gemonteerd (bv.: op een houten plankje aan de 
basis) vallen niet onder de afwijking. Voor die, zelfs antieke, stukken is altijd een CITES-certificaat vereist.  
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C. HET CITES REGISTER:  

a. Wanneer moet ik dit bijhouden? 

Elke persoon die handelsactiviteiten uitoefent met dierlijke specimens van Bijlage A of B moet een register 
bijhouden.  

Het register moet bewaard worden op de plaats waar de specimens zich bevinden en moet bij een eventuele 
controle kunnen worden voorgelegd.  

b. Wanneer moet ik geen register bijhouden? 

Er moet geen register worden bijgehouden voor: “antieke stukken in de betekenis van CITES” (zie pagina 3, punt 
e), juwelen, meubelen, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die delen of producten 
bevatten van Bijlage A of B specimens maar er niet het belangrijkste deel van uitmaken, alsook afgewerkte 
producten gemaakt van vellen, haren of pluimen van Bijlage B specimens (voorbeelden zie tabel in bijlage). 

D. VEREISTEN VOOR SPECIMENS VAN BIJLAGE B (zie voorbeelden tabel in bijlage). 

Elke commerciële activiteit met specimens van deze soorten is vrij (geen certificaat nodig) binnen de EU mits de 
legale oorsprong van de specimens kan worden aangetoond : bv. administratieve documenten (erfenis, kopie van 
de factuur, aangifte van overdracht ondertekend door de eigenaar, attest van een expert enz.). De voorwaarden voor 
het bijhouden van het CITES register zijn beschreven onder punt C.  
 

E. VEREISTEN VOOR SPECIMENS VAN BIJLAGEN C EN D  

De handel is vrij binnen de EU. Er is geen certificaat, noch register nodig. 
 

 
Opgelet ! Sommige inheemse diersoorten (bv.: slechtvalk, otter enz.), en hun afgeleide producten zijn 
ook beschermd door de gewestelijke regelgeving. 

  
 III. INTERNATIONALE HANDEL  
 
WELKE FORMALITEITEN MOET IK VERVULLEN OM IN ORDE TE ZIJN?  

 
Indien u handelt met landen buiten de EU moeten de CITES-documenten op voorhand overhandigd worden. De 
tabel hieronder geeft aan welke documenten bij onze dienst moeten worden aangevraagd en op het ogenblik van de 
in- of uitvoer aan de douane moeten worden voorgelegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgelet ! De algemene afwijking voor “antieke stukken in de betekenis van CITES” (pagina 3) is niet van 
toepassing op internationale transacties. Er is dus altijd een CITES-document vereist in geval van invoer/uitvoer 
of wederuitvoer van die specimens.  

 

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

STATUS Invoer in België (Weder)-uitvoer buiten EU  

Bijlage A 
 

Invoervergunning  
 

Uitvoervergunning of 
wederuitvoercertificaat  

Bijlage B 
 
 

Invoervergunning  
uitgezonderd afwijking 
 

Uitvoervergunning of 
wederuitvoercertificaat 

Bijlage C 
 

Kennisgeving van invoer  
 

Uitvoervergunning of 
wederuitvoercertificaat 

Bijlage D Kennisgeving van invoer  
 

geen 
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I. ONBEWERKTE ZOGENAAMDE ‘RUWE’ STUKKEN: Samenvattende tabel met voorbeelden (niet limitatief)  
 

IVOOR – MOGELIJKE SOORTEN  
Specimens waarvan de natuurlijke ruwe staat slechts gering werd 
gewijzigd: bv : oppervlakkig gepolijste of  gedeeltelijk  bewerkte 
slagtanden op sokkel, tanden,  enz.  

EU-
bijlage 

en 
CITES  

Transactie binnen de EU Bijhouden van een CITES-register Transactie naar of 
buiten de EU: 
Invoer-
/uitvoervergunning  

 

   
Ruwe olifantenslagtanden 

gepolijst en niet gesculpteerd op 
sokkel of zonder sokkel 

(Loxodonta africana of Elephas 
maximus*) 

 

 
Olifantenslagtand gemonteerd 

op  bv.: een houten  plankje aan 
de basis. (Loxodonta africana of 

Elephas maximus)* 

 
AI 

CERTIFICAAT  
ongeacht de ouderdom. 
 
 

JA  
ongeacht de ouderdom.  

JA 

 

 

Walvistand bv. potvis (Physeter 
catodon) 

 

 
Narwaltanden  

(Monodon monoceros)  
            al dan niet op sokkel 

AII  CERTIFICAAT  
ongeacht de ouderdom. 
 

JA  
ongeacht de ouderdom. 

JA  

 

 
            Nijlpaardtanden 
(Hippopotamus amphibius) BII 

 

 
Walrustand  

(Odobenus rosmarus) BIII  

BII / 
BIII 

GEEN  CERTIFICAAT 
maar bewijs van legale verwerving moet kunnen 
worden voorgelegd bv.: administratieve 
documenten (erfenis, kopie van de factuur, 
aangifte van overdracht ondertekend door de 
eigenaar enz.). 

JA  
ongeacht de ouderdom. 
 

JA 

 

 
Mammoettand (Mammuthus)  

 

Niet-
CITES  

VRIJ  VRIJ NEEN 

  
* twee olifantensoorten: Aziatische (Elephas maximus) of Afrikaanse olifant (Loxodonta africana). Indien onbekende soort (Elephantidae spp.) 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.troc-echange.com/files/defense_825.jpg&imgrefurl=http://www.troc-echange.com/defense-delephant-vt6877.html&usg=__CHyOSvWMi90ylE_HA4EWPVZT4Xg=&h=480&w=360&sz=24&hl=fr&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=0uTL-ofetvcpNM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dd%25C3%25A9fense%2Bd%2527%25C3%25A9l%25C3%25A9phant%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.moinat.net/img-original-1-05-0750-paire-de-defenses-delephant-en-ivoire-montees-sur-socle-en-marbre-du-zimbabwe-nigeria-epoque-20eme.jpg&imgrefurl=http://www.moinat.net/paire-de-defenses-delephant-en-ivoire-montees-sur-socle-en-marbre-du-zimbabwe-nigeria-epoque-20eme-ref-1-05-0750-fr&usg=__DzlEPWYjfzRqT51qS1PSsOlUU6U=&h=974&w=1003&sz=127&hl=fr&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=zUGBhcDib0HiZM:&tbnh=145&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Dd%25C3%25A9fense%2B%25C3%25A9l%25C3%25A9phant%2Bsur%2Bsocle%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://naturendanger.canalblog.com/images/Grand_Blanc_1_dent.jpg&imgrefurl=http://naturendanger.canalblog.com/archives/2006/04/02/1632576.html&usg=__pVGJ8H6nhEM9mmn8i0myVgmz7z8=&h=348&w=427&sz=22&hl=fr&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=oyCGOObT6TEr-M:&tbnh=103&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Ddent%2Bde%2Bbaleine%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.christies.com/lotfinderimages/d51715/d5171507l.jpg&imgrefurl=http://www.christies.com/lotfinder/lot_details.aspx%3FintObjectID%3D5171507&usg=__Zo2Y6zmw-s-39chmZSoS_gvQnPU=&h=340&w=169&sz=12&hl=fr&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=IoKLo_UrxNGZ2M:&tbnh=119&tbnw=59&prev=/images%3Fq%3Ddents%2Bde%2Bnarval%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://yovoyovo.free.fr/Dents%2520d%27hippopotame.jpg&imgrefurl=http://yovoyovo.free.fr/Dents-hippopotame.htm&usg=__6_EoO-vqhkhNFpHCcA0HZJkyfuI=&h=1243&w=1575&sz=241&hl=fr&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=gHilgq-nQjfJaM:&tbnh=118&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Ddent%2Bhippopotames%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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ANDERE MATERIALEN - MOGELIJKE SOORTEN 
     
 Specimens waarvan de natuurlijke ruwe staat slechts gering werd 
gewijzigd : bv.: volledige schilden, hoorns, enz. 

EU-
bijlage 
en 
CITES 

Transactie binnen de EU Bijhouden van een CITES-register Transactie naar of 
buiten de EU: 
Invoer-
/uitvoervergunning 

 
Volledig schild van zeeschildpad 

(Chelonidae spp) 

 

 
Witte of zwarte hoorn van 
neushoorn (Cerathomium 
simum) (Diceros bicornis ) met 
of zonder sokkel  

 
AI 

CERTIFICAAT 
 ongeacht de ouderdom. 
 
 

JA  
ongeacht de ouderdom 

JA 

 
  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.museum.toulouse.fr/IMG/jpg/carapace_MHNT_ZOO_2006_4_5-01_small.jpg&imgrefurl=http://www.museum.toulouse.fr/explorer_3/les_collections_20/zoologie_56/tortues_94/carapace_1687/index.html&usg=__D-sG0NFhThN_u9ICVbI8VRB6E8g=&h=440&w=440&sz=34&hl=fr&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=iFTzNvWjvyAw4M:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dcarapace%2Btortues%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/8/2/2/0/1/webimg/332298048_tp.jpg
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.chinese-unicorn.com/unicorn_pictures/image087.jpg&imgrefurl=http://www.chinese-unicorn.com/qilin/book/contents/17-the-ancient-uses-of-rhinoceros-horn/&usg=__7M6k0itKnNWsNK7caBI6JVNnqn8=&h=345&w=225&sz=12&hl=fr&start=84&itbs=1&tbnid=K4n4conomLvDqM:&tbnh=120&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3DRhino%2Bhorns%26start%3D72%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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II. BEWERKTE STUKKEN: Samenvattende tabel met voorbeelden (niet limitatief)  
 

IVOOR – MOGELIJKE SOORTEN 
Meubelen, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten, juwelen en 
andere voorwerpen, die delen of producten bevatten van Bijlage A of 
B  specimens maar er niet het belangrijkste deel van uitmaken - cfr. 
artikel  12 §2.  5° van het KB van 9 april 2003: 

EU-
bijlage 
en 
CITES 

Transactie binnen de EU Bijhouden van een CITES-register Transactie naar of 
buiten de EU: Invoer-
/uitvoervergunning 

 

 
Halsketting met hanger in 
olifantenivoor (Loxodonta 

africana of Elephas maximus)* 

 

 
Meubelen met inlegwerk in 

olifantenivoor (Loxodonta africana 
of Elephas maximus)* 

 

AI CERTIFICAAT  
indien stuk dateert > 3 maart 1947. 
 

GEEN CERTIFICAAT  
indien stuk dateert < 3 maart 1947 maar bewijs 
van ouderdom: bv.: attest van een antiquair-
expert, verklaring van eigenaar, administratieve 
documenten, enz. 

NEEN  
zelfs indien stuk dateert > 3 maart 
1947 (cfr. art 12 §2. 5° van het KB 
van 9 april 2003) 

JA  

Andere voorwerpen (bv: artistieke, decoratieve stukken...)  die delen 
of producten bevatten van Bijlage A of B specimens en er het 
belangrijkste deel van uitmaken. bv : beeldjes, gescuplteerde 
slagtanden of tanden, enz.: 

    

 

 
Beeldje (Loxodonta africana of 

Elephas maximus) 

 

 
Gesculpteerde slagtand 

Loxodonta africana of Elephas 
maximus) 

 
AI 

CERTIFICAAT  
indien stuk dateert > 3 maart 1947. 
 

GEEN CERTIFICAAT  
indien stuk dateert < 3 maart 1947 maar bewijs 
van ouderdom: bv.: attest van een antiquair-
expert, verklaring van eigenaar, administratieve 
documenten, enz. 

JA indien stuk dateert > 1 juni 1947. 
 

NEEN  
indien stuk dateert < 3 maart 1947. 
(cfr. art 12 §2. 2° van het KB van 9 
april 2003: afwijking voor antieke 
stukken in de betekenis van CITES 
(zie pagina 3 van de omzendbrief) 
 
 
 

JA 

    
Gesneden potvistanden type Scrimshaw  (Physeter catodon) 

AII  

 

 
Beeldje in nijlpaardivoor 

(Hippopotamus amphibius) BII  

 

 
Walrusschedel met slagtanden 

(Odobenus rosmarus) BIII 
 

BII/BIII  VRIJ maar bewijs van legale verwerving moet 
kunnen worden voorgelegd bv. : 
administratieve documenten (erfenis, kopie van 
de factuur, aangifte van overdracht 
ondertekend door de eigenaar enz.). 

JA indien stuk dateert > 3 maart 

1947. 
 
NEEN  
indien stuk dateert < 3 maart 1947 
(cfr. art. 12 §2. 2° van het KB van 9 
april 2003: afwijking voor antieke 
stukken in de betekenis van CITES 
(zie pagina 3 van de omzendbrief) 

JA 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/ateliersalamandre.artblog.fr/images/gd/1213371204/Envie-de-vie-sauvage-2-pendentif-elephant-Fimo-faux-ivoire.jpg&imgrefurl=http://ateliersalamandre.artblog.fr/206970/Envie-de-vie-sauvage-2-pendentif-elephant-Fimo-faux-ivoire/&usg=__i-2tqVlxDtxTVJTsXNILqYOaRjk=&h=450&w=600&sz=65&hl=fr&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=SHKY9zFrk3tzlM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dbijoux%2Ben%2Bivoire%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.antiquites-en-france.com/uploads/items/detail/f3814103b8847394cc23caac3d262a2eff5d107b.jpg&imgrefurl=http://www.antiquites-en-france.com/item/31650/table-d-039-appoint-marqueterie-ivoire&usg=__QaK1aIBPrs1cw26SUAFJxmEZFMA=&h=300&w=400&sz=24&hl=fr&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=67lkJEfhrZhk5M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dmeuble%2Bincrustation%2Ben%2Bivoire%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.puc-rio.br/louvre/images/ioa03.jpg
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.encyclopedie-universelle.com/images/abalone-amulette-tlingit-dent-baleine-chamane.jpg&imgrefurl=http://www.encyclopedie-universelle.com/abalone-ormeau3.html&usg=__fi9g0D_USqAzf5vC92NDfCO9N3A=&h=615&w=369&sz=23&hl=fr&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=fExIweooFxjIvM:&tbnh=136&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Ddent%2Bde%2Bbaleine%2Bsculpt%25C3%25A9es%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://medias.expertissim.com/objet/2010/01/28/1200110/665x665_1200110-2okimono-paysan-1bn.jpg&imgrefurl=http://www.expertissim.com/ivoire-et-bois/okimono-en-ivoire-du-japon-o1340410.html&usg=__Y9hpM59zkJYikA3pdsdTgjlS4LI=&h=665&w=665&sz=231&hl=fr&start=68&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=EFrgD3T20qVXBM:&tbnh=138&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Ddent%2Bhippopotame%26start%3D60%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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ANDERE MATERIALEN – MOGELIJKE SOORTEN 

Afgewerkte producten: in elkaar gezette skeletten, trofeehoofden 

gemonteerd op sokkel, jachttrofeeën, opgezette specimens, enz. : 

EU-
bijlage 
en 
CITES 

Transactie binnen de EU Bijhouden van een CITES-register Transactie naar of 
buiten de EU: Invoer-
/uitvoervergunning 

 

 
Tijgerskelet (Panthera tigris)  in 
elkaar gezet en verbonden met 

ijzerdraad. 

 

 
Hoofd van zwarte neushoorn 
(Diceros bicornis ) opgezet en op 
sokkel gemonteerd om aan de 
muur te hangen  

 
AI 

CERTIFICAAT  
indien stuk dateert > 3 maart 1947. 
 
GEEN CERTIFICAAT  
indien stuk dateert < 3 maart 1947 maar 
bewijs van ouderdom: bv.: attest van een 
antiquair-expert, verklaring van eigenaar, 
administratieve documenten, enz. 

JA  
indien stuk dateert > 3 maart 1947. 
 
NEEN  
indien stuk dateert < 3 maart 1947 
(cfr. art 12 §2. 2° van het KB van 9 april 
2003: afwijking voor antieke stukken in de 
betekenis van CITES (zie pagina 3 van de 
omzendbrief). 
 
 

 

JA 

 

 

Tapijt in jachtluipaard (Acynonyx 
jubatus)  

 

 
Opgezette zeeschildpad 

(Chelonidae spp). 

Meubelen, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten, juwelen en 
andere stukken die delen of producten bevatten van Bijlage A of B 
specimens maar er niet het belangrijkste deel van uitmaken.  
cfr. artikel  12 §2. 5° van het KB van 9 april 2003: 

    

 
Krukje van olifantenvoet 

(Loxodonta africana of Elephas 
maximus)* 

 

 
Hanger met tijgertand 

(Panthera tigris) 

AI CERTIFICAAT  
indien stuk dateert > 3 maart 1947. 
 
GEEN CERTIFICAAT  
indien stuk dateert < 3 maart 1947 maar 
bewijs van ouderdom: bv.: attest van een 
antiquair-expert, verklaring van eigenaar, 
administratieve documenten, enz. 

NEEN  
zelfs indien stuk dateert > 3 maart 1947  
(cfr. art 12 §2. 5° van het KB van 9 april 
2003) 

JA 

 

 
Gitaren van Braziliaans 

palissander  
(Dalbergia nigra). 

 

 
Kap van arapluimen  

 (Ara macao) 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://storage.canalblog.com/35/34/119589/29799957.jpg&imgrefurl=http://alaintruong.canalblog.com/tag/pied%2520d%27%25C3%25A9l%25C3%25A9phant&usg=__LNQ-ilV0okcIB9cyUN0NJPWJXFE=&h=500&w=307&sz=11&hl=fr&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=CkPtTYCEDllo0M:&tbnh=130&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Dpied%2Bd%2527%25C3%25A9l%25C3%25A9phant%2Btabouret%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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ANDERE MATERIALEN – MOGELIJKE SOORTEN 
Afgewerkte producten: in elkaar gezette skeletten, trofeehoofden 

gemonteerd op sokkel, jachttrofeeën, opgezette specimens, enz.  

EU-bijlage 
en CITES 

Transactie binnen de EU Bijhouden van een CITES-register Transactie naar of 
buiten de EU: 
Invoer-
/uitvoervergunning 

 

 
Opgezette bruine beer  

(Ursus arctos) 

 

 
Opgezette Europese sperwer 

(Accipiter nisus) 

 
AII  

CERTIFICAAT  
indien stuk dateert > 3 maart 1947. 
 
GEEN CERTIFICAAT  
indien stuk dateert < 3 maart 1947 maar 
bewijs van ouderdom : bv.: attest van een 
antiquair-expert, verklaring van eigenaar, 
administratieve documenten, enz.   

JA indien stuk dateert > 3 maart 

1947. 
 
NEEN  
indien stuk dateert < 3 maart 1947. 
 
 

JA 

Afgewerkte producten gemaakt van vellen, haren of pluimen van 
Bijlage B specimens cfr. artikel  12 §2.  4° van het KB van 9 april 
2003: 

    

 

 
Tapijt zwarte beer (Ursus 

americanus 

 

 
Portefeuille in alligator  

(Alligator mississipiensis)  
 

BII  
 

GEEN CERTIFICAAT  
Ongeacht de ouderdom.  
Bewijs van legale verwerving moet kunnen 
worden voorgelegd bv. : administratieve 
documenten (erfenis, kopie van de factuur, 
aangifte van overdracht ondertekend door de 
eigenaar enz.). 

NEEN  
zelfs indien stuk dateert > 3 maart 
1947  
(cfr. art 12 §2.  4° van het KB van 9 
april 2003) 

JA 

Andere afgewerkte producten gemaakt van Bijlage B specimens      
 

 
Koraal (Anthozoa spp ) al dan 

niet op sokkel 

 

 

Gedroogde vlinders  
Troides spp  

BII  
 

GEEN CERTIFICAAT  
Ongeacht de ouderdom.  
Bewijs van legale verwerving moet kunnen 
worden voorgelegd bv. : administratieve 
documenten (erfenis, kopie van de factuur, 
aangifte van overdracht ondertekend door de 
eigenaar enz.). 

JA indien stuk dateert > 3 maart 

1947. 
 
NEEN  
indien stuk dateert < 3 maart 1947. 
 
 

JA 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://img5.cherchons.com/marchand/www.lucrin.com/images/articles/505/generiques/vignettes/800-800_bportefeuilleluxeenalligatorveritableb_1_400x300.jpg&imgrefurl=http://shopping.cherchons.com/r/diamant-dentaire.html&usg=__GMotaI4uxpq1RBz0RfWfMoin9BQ=&h=500&w=500&sz=122&hl=fr&start=10&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=-dfZDxhxC4MyKM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dportefeuilles%2Ben%2Balligator%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1

