Een zeldzaam dier is geen souvenir
Waar en in welke vorm worden bedreigde dier- en plantensoorten aangeboden? Deze concrete tips helpen u bij
het kiezen van het juiste souvenir.

Koralen

Reptielenhuiden

Bepaalde schelpen

Bijna één miljoen zeesoorten hebben een koraalrif
nodig om te overleven. Een aantal bedreigde koraalsoorten wordt echter nog vaak verwerkt in juwelen
en versieringen. Koralen komen vooral voor aan de
kusten van Australië en de landen rondom de Indische Oceaan en de Rode Zee. Hiervoor is een invoervergunning noodzakelijk.

Handtassen, schoenen, portefeuilles … kunnen gemaakt zijn van huiden van varanen, slangen of krokodillen. Voor vele van deze souvenirs hebt u een CITES
vergunning nodig.

Grote schelpen zoals de doopvontschelp en de karkoschelp zijn populaire souvenirs. U mag tot 3 Karkoschelpen per persoon of 3 doopvontschelpen (met
maximumgewicht van 3kg in totaal) per persoon zonder toelating meebrengen.

Koralen
Interessant om te weten is dat koraal bestaat uit dieren. Als
koraal wordt afgebroken, gaan de diertjes niet alleen dood;
het duurt ook jaren voordat het rif zich heeft hersteld.
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Karkoschelp

Handtassen van krokodillenleer
Van krokodillenleer worden veel modeaccessoires gemaakt, zoals portefeuilles, handtassen, laarzen en riemen.
Opgezet worden ze in grote en heel kleine formaten als
souvenirs aangeboden. Ook de losse huid, het vlees, de
klauwen of zelfs levende exemplaren zijn te koop

Grote bijzondere schelpen zoals de doopvontschelp en de
karkoschelp worden over de hele wereld verkocht. Veel van
deze schelpen worden onbewerkt verkocht, maar soms
worden ze verwerkt tot asbakken, lampen.
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Traditionele Aziatische medicijnen
Deze geneesmiddelen kunnen delen bevatten van bedreigde soorten zoals tijgers, neushoorns en luipaarden.
Bovendien zijn ze soms ook gevaarlijk voor uw gezondheid.

Rainsticks en orchideeën
In Zuid-Amerika zijn rainsticks, staven die een regengeluid maken, erg populaire souvenirs.
Deze regenstokken worden gemaakt van een
beschermde cactussoort. In Peru, Chili en Bolivië
worden ze het meest verkocht. Per persoon
mag u drie stuks invoeren; voor grotere aantallen
hebt u een CITES vergunnung nodig. Ook voor de invoer van wilde orchideeën hebt u invoerdocumenten
nodig.
Orchideeën
Vrijwel overal ter wereld worden orchideeën verkocht.
Soms gaat het om gekweekte exemplaren, maar vaak
ook om wilde planten. Als u twijfelt over souvenirs waar
planten voor gebruikt zijn, is niet
©Jardin Botanique National de Belgique

Sjaals uit wol van de Tibetaanse antilope

Juwelen en schilden van
zeeschildpadden

Voor een sjaal uit shatoosh of koningswol moeten
stropers drie Tibetaanse antilopen doden. De shatooshsjaals worden vooral in India verkocht. Wol van
de zeer bedreigde Tibetaanse antilope mag de Europese Unie niet binnen.

Juwelen, haarspelden, zonnebrillen worden vaak
gemaakt van zeeschildpadden. Hierop geldt een
invoerverbod. Dit is ook van toepassing op de opgezette schildpadden die vaak op de tropische stranden van onder andere Zuid-Oost Azië te koop aangeboden worden.

Huiden en kledij van katachtigen
De pelsen, klauwen en tanden van katachtigen zoals
tijgers, jaguars en jachtluipaarden zijn erg gegeerd.
Zowat overal ter wereld zijn deze dieren dan ook bedreigd.
Wees dan ook waakzaam als u naar Azië reist.

Kaviaar
Alle soorten steur en hun kaviaar worden gecontroleerd. U mag maximaal 125 gram kaviaar invoeren
voor eigen gebruik als u geen vergunning hebt.

Ivoor
Let op voor verkopers die ivoren beeldjes en juwelen
aanbieden. Dit ziet u voornamelijk in Afrika en Azië.

Rainsticks

Ivoren beeldjes en juwelen

Kaviaar

Een bekend souvenir van cactussen is de rainstick, een
lange cactusstam die een regengeluid maakt als hij wordt
omgedraaid. De stekels van de cactus zijn naar binnen geslagen en er zijn zaadjes in gestopt, die samen het regengeluid veroorzaken.

Ivoor van olifanten wordt vaak gebruikt voor sieraden,
beeldjes, eetstokjes en stempels. Ivoor kan ook van andere
dieren komen, zoals walrussen of nijlpaarden. Ook in dat
geval mag het niet zonder vergunning worden ingevoerd..

Kaviaar is het luxe-product bij uitstek, maar denk eraan dat
de steur in de Kaspische Zee het gevaar loopt uit te sterven
door plundering. Koop kaviaar altijd in winkels, en vooral:
kijk altijd na of het blikje verzegeld is en een CITES-etiket
draagt.
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Reiswijzer voor souvenirjagers
U vertrekt met vakantie?
We wensen u een uitstekende reis en een aangenaam
verblijf. Maar mogen we toch al even stilstaan bij de
terugreis? De douane zal uw bagage dan controleren.
Geen probleem denkt u, u plant immers geen verboden
aankopen. Een mooi souvenir, dat wel misschien. Maar
daar zal de douane wel geen probleem van maken…
Of toch? Ieder jaar komen heel wat beschermde dieren
en planten en hun afgeleide producten zoals pelsen,
kaviaar en kunstvoorwerpen illegaal in België terecht.
Georganiseerde misdaad? Soms. Maar heel vaak zijn
het toeristen die – zich van geen kwaad bewust – deze
voorwerpen als souvenir mee naar huis nemen. Zo’n
ondoordachte aankoop kan verregaande gevolgen hebben. In de eerste plaats is de handel in deze voorwerpen
nefast voor heel wat beschermde dieren en zeldzame
planten. U mag er ook van op aan dat de douane zo’n
souvenir in beslag zal nemen. En soms hangt er een flinke boete of zelfs een gevangenisstraf aan vast.

Veilig op souvenirjacht
Op uw hoede zijn voor verboden souvenirs
betekent niet dat u souvenirwinkels, ateliers en
gezellige marktjes in uw vakantiebestemming moet
mijden. Nee, het gros van de aangeboden producten
stelt op zich geen probleem. De souvenirhandel is
overigens in veel landen een belangrijke bron van
inkomsten voor de plaatselijke bevolking. Koop dus
gerust een mooi aandenken, maar ga wel even na of
het helemaal koosjer is. We zetten de belangrijkste categorieën op een rijtje:
> rainsticks en orchideeën
> koralen
> ivoor
> huiden en kledij van katachtigen
> reptielenhuiden
> juwelen en schilden van zeeschildpadden
> traditionele Chinese medicijnen
> bepaalde schelpen
> kaviaar
> sjaals uit wol van de Tibetaanse antilope

CITES in enkele woorden
Door ervoor te zorgen dat er geen nieuwe soorten
door de handel worden bedreigd, heeft CITES het
herstel mogelijk gemaakt van soorten die reeds
bedreigd waren. Voorbeelden van verwezenlijkingen
zijn de Zuid-Amerikaanse vicuña (een klein lid van de
kamelenfamilie) en de nijlkrokodil. Het voortbestaan
van deze twee soorten werd verzekerd toen CITES
hun wol en huid, respectievelijk, tot waardevolle en
duurzaam beheerde handelswaar maakte ten bate
van de plaatselijke gemeenschappen.
Dat is mede de verdienste van CITES, de Conventie
over de Internationale handel in Bedreigde Soorten.
Deze overeenkomst tussen 183 landen regelt de
handel in bedreigde dieren en planten. Het doel:
voorkomen dat bedreigde dieren en planten uitsterven. Meer dan 900 wilde dier- en plantensoorten
mogen wereldwijd niet meer gekocht worden. Voor
ongeveer 38.000 soorten zijn speciale vergunningen
nodig. Surf voor meer informatie naar
www.eu-wildlifetrade.org
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Ik kom terug uit vakantie
en ik neem NIET mee ...

In deze brochure vindt u een overzicht
van populaire maar foute – want
levensbedreigende – souvenirs. Een handig
geheugensteuntje voor als u in de winkel
staat.
Maar hier kunt u alvast even oefenen. Kruis
de souvenirs aan die niet thuishoren in uw
bagage. De oplossing vindt u hieronder.
een ivoren beeldje
een opgezette schildpad
een koekoeksklok
een handtas van slangenleer
een ketting van koraal
een mini-Eiffeltoren

Oplossing:
Geen probleem voor de koekoeksklok of de mini-Eiffeltoren. Maar let op met het ivoren
beeldje, de opgezette schildpad, de handtas en de ketting van koraal.
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Help mee bedreigde
dier- en plantensoorten
beschermen

Koop geen souvenirs die gemaakt zijn van
beschermde dieren en planten. De natuur
zal u dankbaar zijn. Met al uw vragen of
voor meer uitgebreide informatie kunt
u terecht bij de dienst CITES. Hou ook
geregeld de wwebsite in het oog voor de
meest recente informatie.
E-mail: cites@health.fgov.be
www.citesinbelgie.be, www.cites.org

Als u tijdens uw vakantie verdachte of
illegale feiten vaststelt, neem contact op
met de politie, de douane of met TRAFFIC.
TRAFFIC
is
een
gemeenschappelijk
programma van WWF en IUCN (Wereldunie
voor Natuurbehoud) dat de handel in wilde
dieren en planten opvolgt.
TRAFFIC Global office
Tél: +32 2 343 82 58
E-mail: traffic@traffic.org
www.traﬃc.org

EEN ZELDZAAM DIER
IS GEEN SOUVENIR
Help mee bedreigde dier- en
plantensoorten beschermen

