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Wijziging van de opname van bepaalde houtsoorten  

in Bijlage II van het CITES-verdrag 

 

Bestemmelingen : groot- en detailhandelaars in muziekinstrumenten, muziekinstrumentenbouwers, 

handelaars in luxegoederen 

 

Inleiding 

Deze omzendbrief informeert u over de wijzigingen van een aantal houtsoorten, 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. 

 

Historiek 

De soortengroep Dalbergia1, waaronder palissanderhout en rozenhout, is sinds 2 januari 2017 

opgenomen in Bijlage II van het CITES-verdrag. Enkele gekende soorten zijn: Indiaas rozenhout 

(Dalbergia latifolia), « Sheesham » hout (Dalbergia sissoo) en ebbenhout van Mozambique 

(Dalbergia melanoxylon).    

Drie Afrikaanse houtsoorten,  gekend als Bubinga of Kevazingo : Guibourtia demeusei, Guibourtia 

pellegriniana en Guibourtia tessmannii zijn eveneens sinds 2 januari 2017 opgenomen in Bijlage 

II van het CITES-verdrag. 

Alle delen en afgeleiden van de Dalbergia-groep en van de drie Guibourtia-soorten zijn dus sinds 

2017 beschermd door CITES (meer bepaald de stammen of blokken, planken, vellen fineer, 

gelaagd/geplakt hout, bewerkte producten, afgewerkte producten waaronder 

muziekinstrumenten of delen van muziekinstrumenten, houtsnippers, etc.).    

Alle delen en alle producten moeten binnen de EU verhandeld worden met een bewijs van legale 

oorsprong (factuur of overdrachtsverklaring van de verkoper) en kunnen slechts verhandeld 

worden met een derde land vergezeld van CITES-documenten.  

                                                           
1 De volledige groep, behalve Dalbergia nigra die reeds opgenomen was in Bijlage A 



Wijzigingen met ingang van 26 november 2019 

Voor de twee bovenstaande houtsoorten zijn er twee wijzigingen :  

 

1) Muziekinstrumenten2 die delen van Dalbergia-hout (met uitzondering van Dalbergia nigra) en/of 

hout van één van de drie Guibourtia-soorten bevatten, zijn definitief uitgesloten van de CITES-

bescherming en zullen niet langer onderworpen zijn aan de CITES-verplichtingen. Deze afwijking 

bestond al voor niet-commerciële transacties (vb. musici die met hun muziekinstrumenten op 

tournee zijn en naar derde landen reizen), maar wordt nu ook uitgebreid naar commerciële 

activiteiten.  

 

Bijgevolg zal het niet meer vereist zijn om over CITES-documenten te beschikken bij het in- of 

uitvoeren van muziekinstrumenten die vervaardigd zijn uit deze houtsoorten. Dit geldt zowel voor 

commerciële als niet-commerciële transacties van en naar de EU. Bovendien zal de 

traceerbaarheid bij verkoop van deze muziekinstrumenten niet meer verplicht zijn zoals op heden 

vereist door de CITES-verordening (factuur of overdrachtsverklaring bij het uitoefenen van een 

commerciële activiteit). 

 

2) Ook eindproducten (vb. houten beeldhouwwerk of horlogekist), die delen van Dalbergia-hout 

(uitgezonderd Dalbergia nigra) en/of hout van één van de drie Guibourtia-soorten bevatten, zijn 

eveneens uitgesloten van de CITES-bescherming. Ze zullen dus niet langer aan de CITES-

verplichtingen moeten voldoen, op voorwaarde dat het totale gewicht van deze onderdelen niet 

meer bedraagt dan 10 kg in totaal per zending. 

 

Bijvoorbeeld: een zending van 6 horlogekisten van Guibourtia demeusei met een totaalgewicht 

van 7,200 kg (1,200 kg per kist) zal vanuit Zwitserland in de EU ingevoerd kunnen worden zonder 

CITES-documenten, maar indien de zending 10 horlogekisten van hetzelfde hout bevat (in totaal 

12 kg), dan kan de zending alleen met CITES-documenten (Zwitsers wederuitvoervergunning en 

een invoervergunning van de lidstaat van bestemming) ingevoerd worden. 

 

Contactgegevens 

 

Voor algemene informatie of toegang tot ons online aanvraagsysteem voor het aanvragen van 

CITES-documenten:  www.citesinbelgie.be 

 

Bij vragen: cites@health.fgov.be 

 

                                                           
2 Onder muziekinstrumenten wordt verstaan : afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte delen van 
muziekinstrumenten en afgewerkte accessoires van muziekinstrumenten. 

http://www.citesinbelgie.be/
mailto:cites@health.fgov.be

