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AANPASSING AAN CITES BIJLAGEN
Nieuwe maatregelen voor hout en planten
Deze omzendbrief informeert u over de toevoegingen en wijzigingen met betrekking tot een
aantal hout- en plantensoorten, die officieel werden opgenomen in de CITES-Bijlagen tijdens de
18e vergadering van de Conferentie der Partijen (Genève, 17 tot 28 augustus 2019). De wijzigingen
gaan van kracht op 26 november 2019.

•

Opname van drie nieuwe houtsoorten in Bijlage II van het CITES-verdrag
De nieuwe opname in Bijlage II zal op internationaal vlak van kracht gaan op 26 november 2019,
tenzij anders vermeld. De opname in Bijlage B van de Verordening (EG) 338/97 (verordening die
het CITES-verdrag toepast binnen de Europese Unie) zal zo snel mogelijk volgen na de opname in
Bijlage II van het CITES-verdrag (publicatiedatum is op heden nog niet gekend).
-

De Pterocarpus tinctorius, ook gekend als “mukula” of “Afrikaanse padouk”, is een houtsoort
die voorkomt in negen landen van de Afrikaanse savanne. We vinden het hout in de
internationale handel terug bij de productie van meubels en vloeren in China en Vietnam.
De soort is opgenomen met annotatie #6 : alleen stammen of blokken, planken, vellen fineer
en gelaagd/geplakt hout zijn beschermd en vereisen dus een CITES-document bij
internationale handelsactiviteiten.

-

Cedrela spp., deze groep bomen bestaat uit 17 soorten die zich uitstrekken van Mexico tot
Zuid-Argentinië, langs de eilanden van het Caraïbisch gebied en de Antillen. Cedrela odorata,
de geparfumeerde ceder of ceder van Spanje, is de meest verspreide en gecommercialiseerde
soort in deze groep. Het hout wordt zowel gebruikt voor de vervaardiging van sigarenkisten
als in de bouwsector, en voor timmer- en fineerwerk. Deze houtsoort werd eveneens op grote
schaal buiten zijn verspreidingsgebied aangeplant.
Beperkingen bij de opname :
a) De opname van de Cedrela-groep (Cedrela spp.) in Bijlage II van CITES zal pas in werking
treden op 28 augustus 2020 (en dus niet 26 november 2019)
b) alleen stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout (annotatie
#6) voor de neotropische populaties (Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en de Antillen)
zullen beschermd zijn vanaf 28 augustus 2020 en zullen vanaf dan een CITES-document
vereisen bij internationale handelsactiviteiten.
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c) De opname van Cedrela fissilis, Cedrela lilloi en Cedrela odorata in Bijlage III van CITES
(en Bijlage C van de verordening (EG) 338/97) zullen van toepassing blijven tot 28
augustus 2020, de datum waarbij de Cedrela-groep (17 soorten) in Bijlage II zal
opgenomen worden.
-

•

De Widdringtonka whytei is een langzaam groeiende cipres, die endemisch is voor het
Mulanjegebergte in Malawi. Het is een soort die niet meer in het wild terug te vinden is en
dus aangeplant wordt. Er is geen annotatie voor deze soort voorzien. Dit betekent dat alle
onderdelen en producten van deze cipres beschermd zullen zijn en CITES-documenten
zullen vereisen bij internationale handelsactiviteiten vanaf 28 augustus 2020.

Aanpassing van de annotaties voor hout- en plantensoorten die reeds opgenomen
waren in Bijlage II van CITES
Deze aanpassingen zullen op internationaal vlak van kracht gaan op 26 november 2019 en zullen
zo snel mogelijk ook opgenomen worden in de Verordening (EG) 338/97 (verordening die het
CITES-verdrag toepast binnen de Europese Unie). De publicatiedatum is nog niet gekend.

-

Pericopsis elata, ook gekend als afrormosia, assamela
De bestaande annotatie #5 (alleen stammen of blokken, planken en vellen fineer zijn
beschermd door CITES) wordt vervangen door de uitgebreidere annotatie #17 (alleen
stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/ geplakt hout en bewerkt hout
beschermd door CITES).
Vanaf 26 november 2019 zal het bijgevolg voor gelaagd/geplakt en/of bewerkt
afrormosiahout noodzakelijk zijn om over CITES-documenten te beschikken bij internationale
handelsactiviteiten.
Bedrijven krijgen de mogelijkheid om een vrijwillige melding van hun stock in
gelaagd/geplakt en/of bewerkt afrormosiahout in te dienen, waar ze reeds over beschikten
vóór 26 november 2019. Deze vrijwillige melding dient uiterlijk tegen 26 januari 2020
ingediend te zijn. Kopieën van aankoopfacturen die de legale verwerving van de stock
aantonen dienen aan de vrijwillige melding toegevoegd te worden. Uw melding zal dan bij
onze dienst geregistreerd worden en een registratienummer toegekend krijgen. Op deze
wijze zal de legale origine van uw stock duidelijk geattesteerd zijn.
Ter herinnering, de douanecodes voor het beschermde afrormosiahout dat op 26 november
2019 beschermd zal worden door CITES, zullen de volgende zijn :
o Blokken of stammen (Code HS 44.03)
o Planken (Code HS 44.06 en Code HS 44.07)
o Vellen fineer (Code HS 44.08)
o Gelaagd/geplakt hout (Code HS 44.12)
o Bewerkt hout(Code HS 44.09)
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-

Dalbergia spp. (behalve Dalbergia nigra) ook gekend als palissander, rozenhout en
Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana, Guibourtia tessmannii gekend als Bubinga,
Kevazingo
De bestaande annotatie #15 (alle delen en producten) zal gewijzigd worden en zal vanaf 26
november 2019 alle muziekinstrumenten, onderdelen van muziekinstrumenten en hun
accessoires uitsluiten waardoor deze niet langer door CITES beschermd zullen worden.
Deze annotatie zal ook eindproducten uitsluiten van de CITES—bescherming met een
maximumgewicht van 10 kg beschermd hout per zending.

-

Aloe ferox, bittere aloë
De bestaande annotatie #4 (alle delen en producten) zal vanaf 26 november 2019 alle
afgewerkte en ingepakte producten van Aloe ferox uitsluiten, die klaar zijn voor de
detailhandel. Deze producten vallen voortaan niet meer onder de CITES-bescherming.

Herinnering aan de regels voor de handel in soorten van Bijlage II
Vereiste documenten
Commerciële
activiteiten binnen de
Europese Unie

Invoer, (weder)uitvoer
naar of van de Europese
Unie (al dan niet
commercieel)

Documenten die de legale herkomst van de specimens aantonen
zijn vereist :
• Facturen met vermelding van een invoervergunning naar
de EU of
• Facturen met vermelding van het registratienummer van
de vrijwillige stockmelding of
• Andere documenten die het pre-conventie-statuut van
het hout aantonen (= verworven vóór de soort
beschermd werd door CITES)
Invoer naar de EU:
• Een CITES invoervergunning van de lidstaat van
bestemming + (weder)uitvoervergunning van het land
van oorsprong of herkomst permis;
Wederuitvoer buiten de EU :
• een wederuitvoercertificaat van de exporterende
lidstaat.

Contactgegevens
Toegang tot ons online aanvraagsysteem voor het aanvragen van CITES-documenten (in- en
(weder)uitvoervergunning): www.citesinbelgie.be > online loket voor het aanvragen van
CITES-documenten.
Bij vragen: cites@health.fgov.be
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