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Tabel met de wijzigingen in Bijlagen I en II, beslist tijdens 18e CITES 
Conferentie der Partijen, COP 18 

(Genève, Zwitserland, 17 tot 28 augustus 2019) 
 

 

Zoogdieren:  
 
Hogere bescherming vanaf 26/11/2019:  

• Soorten die van Bijlage II naar Bijlage I gebracht worden (wordt Bijlage A op EU-

niveau) 

 

Naam (NL): Slanke otter 

Naam (FR): Loutre à pelage lisse ou loutre d’Asie 

Naam (EN): Smooth-coated otter  

Wetenschappelijke naam: Lutrogale perspicillata 

 

Naam (NL): Kleinklauwotter 
Naam (FR): Loutre cendrée ou Loutre naine asiatique 
Naam (EN):  Sian Small-Clawed Otter 
Wetenschappelijke naam: Aonyx cinereus vroeger Amblonyx cinereus 

 

• Soort die op Bijlage II blijft met nieuwe beperking: (zal Bijlage B  blijven op EU-niveau) 

 

Naam (NL): Saiga antilope 

Naam (FR): Antilope Saiga 
Naam (EN):  Saiga antelope 
Wetenschappelijke naam:  Saiga tatarica en Saiga borealis 
Een zero exportquotum werd opgesteld voor dieren uit het wild, hierbij wordt 
internationale handel verboden. 

 

Nieuwe bescherming  vanaf 26/11/2019:  Opname in Bijlage II van CITES:  
(wordt Bijlage B op EU-niveau) 

 

Naam (NL): Giraf 

Naam (FR): Girafe 

Naam (EN): Giraffe 

Wetenschappelijke naam: Giraffa camelopardalis 

 

Minder bescherming vanaf 26/11/2019: declassering van Bijlage I naar Bijlage II 
(worden Bijlage B op EU-niveau)  
Deze rattensoorten, endemisch in Australië, werden gedeclasseerd aangezien er geen handel bekend is, noch een 
potentiële vraag is op internationaal niveau. 

 

Naam (NL): Langoorhaasrat 
Naam (FR): Rat architecte 
Naam (EN): Greater stick-nest, House-building rat   
Wetenschappelijke naam: Leporillus conditor 
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Naam (NL): Alice Springs-muis 

Naam (FR): Souris d'Alice Springs, Souris d'Australie de Field, Souris de Field  

Naam (EN): Djoongari, Shark Bay Mouse  

Wetenschappelijke naam: Pseudemys fieldi: vroeger opgenomen in Bijlage I als 
Pseudemys fieldi praeconris 

     

Naam (NL): Onechte waterrat 

Naam (FR): Faux rat d’eau d’Australie 

Naam (EN): False water rat 

Wetenschappelijke naam: Xeromys myoides  

      

Naam (NL): Australische rotsrat  

Naam (FR): Rat à grosse queue 

Naam (EN): Central rock rat, Central thick-tailed rock-rat, Macdonnell Range rock-
rat, Australian native mouse 

Wetenschappelijke naam: Zyzomys pedunculatus    

 

 

Naam (NL): Vicugna 
Naam (FR): Vigogne 
Naam (EN): Vicuna 
Wetenschappelijke naam: Vicugna vicugna 
Declassering van de populatie van provincie Salta (Argentinië) met annotatie*  

* zie https://www.cites.org/eng/app/appendices.php#ftnt1 

 

 

Naam (NL): Vicugna 
Naam (FR): Vigogne 
Naam (EN): Vicuna 
Wetenschappelijke naam: Vicugna vicugna 
Wijziging van de naam van de Chileense populatie : van « population of the 
Primera Región » naar « populations of the region Tarapacá and of the region 
of Arica and Parincacota »* 

* zie https://cites.org/eng/updates_decisions_cop18_species_proposals 

 

 
 

https://www.cites.org/eng/app/appendices.php#ftnt1
https://cites.org/eng/updates_decisions_cop18_species_proposals
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Vogels:  
 
Hogere bescherming vanaf 26/11/2019: Soorten die van Bijlage II naar Bijlage I 
gebracht worden (wordt Bijlage A op EU-niveau) 

 

Naam (NL): Zwarte kroonkraan  

Naam (FR): Grue couronnée  

Naam (EN): Black crowned-crane 

Wetenschappelijke naam:  Balearica pavonina  

 

Nieuwe bescherming  op 26/11/2019: Opname in Bijlage II van CITES (wordt Bijlage B op 

EU-niveau) 

   

Naam (NL): Koningsfazant 

Naam (FR) : Faisan vénéré 

Naam (EN) : Reeves's pheasant 

Wetenschappelijke naam :  Syrmaticus reevesii 
 

 

Minder bescherming op 26/11/2019: Declassering van Bijlage I naar Bijlage II (worden  

Bijlage B op EU-niveau) 
Deze twee soorten Australische borstelvogels werden gedeclasseerd: de Rosse borstelvogel wordt geacht 
uitgestorven te zijn en voor de Zwartkapborstelvogel is er geen enkel bewijs dat de handel het overleven van de 
soort zou bedreigen. 

  

Naam (NL): Rosse borstelvogel  

Naam (FR): Fauvette rousse de l’Ouest 

Naam (EN): Rufous Bristlebird 

Wetenschappelijke naam: Dasyornis broadbenti litoralis 
 

   
 

Naam (NL): Zwartkapborstelvogel 

Naam (FR): Fauvette à long bec, Dasyorne à long bec 

Naam (EN): Long-billed bristlebird 
Wetenschappelijke naam: Dasyornis longirostris 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artis_black_crowned_crane1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rufous_Bristlebird.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bristlebirds.jpg
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Reptielen:  
 
Nieuwe bescherming op 26/11/2019: Soorten die van niet-CITES naar Bijlage I 
gebracht worden (worden Bijlage A op EU-niveau) 

 

Naam (NL): Neushoornagamen 

Naam (FR): Lézards à cornes  

Naam (EN): Horned lizards  
Wetenschappelijke naam: Ceratophora  erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora 
tennentii  

 

 

Naam (NL): Pygmee hagedissen 

Naam (FR): Lézards pygmées 

Naam (EN): Pygmy lizards 
Wetenschappelijke naam:  Cophotis ceylanica  
                                                 Cophotis dumbara 
  

 

Naam (NL): Grenadines’ klauwgecko 

Naam (FR): gecko à griffes des Grenadines 

Naam (EN): Grenadines clawed gecko 
Wetenschappelijke naam: Gonatodes daudini 
 

 

Hogere bescherming op 26/11/2019: Soorten die van Bijlage II naar Bijlage I  
gebracht worden (worden Bijlage A op EU-niveau) 

 

Naam (NL): Achterindische doosschildpad  

Naam (FR): Tortue-boîte à front jaune 

Naam (EN): Bourret's box turtle 
Wetenschappelijke naam:  Cuora bourreti 
 

 

Naam (NL): Vietnamese dooschildpad 

Naam (FR): Tortue-boîte à front jaune 

Naam (EN): Vietnamese box turtle  
Wetenschappelijke naam:  Cuora picturata 
 

 

Naam (NL): Annam-waterschildpad  

Naam (FR): Emyde d’Annam  

Naam (EN): Annam leaf turtle 
Wetenschappelijke naam:  Mauremys annamensis 
 

 

Naam (NL): Indische sterschildpad  

Naam (FR): Tortue étoilée de l’Inde  

Naam (EN): Star tortoise 
Wetenschappelijke naam:  Geochelone elegans 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhino-Horned_Lizard_Ceratophora_stoddartii.JPG
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/prop/img/Cophotis_dumbara_cop18_cites_0.jpg
https://www.flickr.com/photos/cyclura/29559654961
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bourreti.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indo-Chinese.box.turtle.arp.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauremys_annamensis.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Davidraju_IMG_7365.jpg
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Naam (NL): Spleetschildpad 

Naam (FR): Tortue crêpe 

Naam (EN): Pancake tortoise 
Wetenschappelijke naam:  Malacochersus tornieri 
Deze soort was reeds opgenomen in Bijlage A op EU-niveau. 

 

Nieuwe bescherming au 26/11/2019: Soorten die van niet-CITES naar Bijlage II 
gebracht worden (worden Bijlage B op EU-niveau): 

  

Naam (NL): Lierkopagame 

Naam (FR): Lézards au nez bosse 

Naam (EN): Hump-nosed lizard 
Wetenschappelijke naam:  Lyriocephalus scutatus 
Een zero exportquotum werd opgesteld voor dieren uit het wild, hierin wordt 
internationale handel verboden. 

 
 

Naam (NL): Neushoornagamen 

Naam (FR): - 

Naam (EN): Rough nose horned  lizard and Rhino-horned lizard 
Wetenschappelijke naam:  Ceratophora  aspera en Ceratophora  stoddartii   
Een zero exportquotum werd opgesteld voor dieren uit het wild, hierin wordt 
internationale handel verboden. 

 

Naam (NL): Tijgergecko’s 

Naam (FR): Geckos tigres, geckos léopards 

Naam (EN): Rough nose horned  lizard and Rhino-horned lizard 
Wetenschappelijke naam:  Goniurosaurus spp. 

Deze opname in Bijlage II dekt enkel de 13 soorten  van deze levende nacht-
hagedis in China en Viet Nam: G. bawanglingensis, G.hainanensis, G. 
kadoorieorum, G kwangsiensis, G.liboensis, G.yingdeensis, G. zhelongi, G. zhoui, 
G.catbaensis, G. huuliensis, G. lichtenfelderi, G. araneus, G. luii. 

De 6 soorten uit Japan blijven niet-CITES (G. kuroiwae , G. orientalis G. sengokui; 
G. splendens ; G. toyamai, ; G. yamashinae). 

 

Naam (NL): Tokeh 
Naam (FR): gecko Tokay   
Naam (EN): Tokay gecko 
Wetenschappelijke naam:  Gekko gecko 

 

Naam (NL): Grandidier's Madagascar grondgecko 
Naam (FR): gecko terrestre de Grandidier 
Naam (EN): Grandidier's Madagascar ground gecko 
Wetenschappelijke naam:  Paroedura androyensis 
 

 

Naam (NL): Zwarte leguanen  
Naam (FR): soorten d’iguanes à queue épineuse 
Naam (EN): Spiny-tailed iguanas 
Wetenschappelijke naam:  Ctenosaura spp. 
Deze opname dekt het genus Ctenosaura  met 18 inheemse soorten van Mexico 
en centraal Amerika. Vier soorten waren reeds opgenomen in Bijlage II (in 2010 -
CoP15): Ctenosaura palearis C. melanosterna C. bakeri en C. oedirhina.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malacochersus_tornieri_-_Buffalo_Zoo.jpg
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/prop/img/Goniurosaurus-luii-_-Cao-Bang-cop18-cites.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tokay_gecko_@Vnm.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paroedura-androyensis.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iguana_in_Mexico.jpg
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Naam (NL): Iranese spinstaartadder 
Naam (FR): vipère à queue d’araignée 
Naam (EN): Spider-tailed horned viper 
Wetenschappelijke naam: Pseudocerastes urarachnoides 

 

Minder bescherming vanaf 26/11/2019: Declassering van Bijlage I naar Bijlage II  
(worden Bijlage B op EU-niveau) 

 

Naam (NL): Spitssnuitkrokodil 
Naam (FR): Crocodile américain  
Naam (EN): American crocodile 
Wetenschappelijke naam: Crocodylus acutus 
Voor de specimens afkomstig uit het wild van Mexico werd een zero 
exportquotum opgesteld, waarbij internationale handel verboden wordt.  

 
 

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

Amfibieën  
 
Nieuwe bescherming  vanaf 26/11/2019: soorten die van niet-CITES naar Bijlage II 
gebracht werden :  
(worden Bijlage B op EU-niveau) 

 

Naam (NL): - 
Naam (FR): - 
Naam (EN): Spiny newts 
Wetenschappelijke naam: Echinotriton chinhaiensis and Echinotriton maxiquadratus 
 

 

Naam (NL): Aziatische wrattensalamanders 
Naam (FR): - 
Naam (EN): Asian warty newts 
Wetenschappelijke naam: Paramesotriton spp. 
De soort  P. hongkongensis  was reeds opgenomen in Bijlage II (in 2016 - COP17) 

 

Naam (NL): Krokodilsalamanders 
Naam (FR): - 
Naam (EN): Crocodile newts 
Wetenschappelijke naam: Tylototriton spp. 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pseudocerastes_urarachnoides.jpeg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crocodylus_acutus_mexico_02-edit1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-pPg-xyvHPM4/VI6YPZYAfiI/AAAAAAAAmYw/gB_XIgddmBM/s1600/Echinotriton_maxiquadratus-ChungWeiYou-i.jpg
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/prop/img/Paramesotriton-deloustali_Tam-Dao-cites-cop18.jpg
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/prop/img/Tylototriton_Ha-Giang_CoP18.jpg
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Vissen 
 
Nieuwe bescherming  vanaf 26/11/2019: Soorten die van niet-CITES naar Bijlage II 
gebracht worden (worden Bijlage B op EU-niveau): 

 

 

Naam (NL): Kortvin- en Langvin-makreelhaai 
Naam (FR): Requins Mako 
Naam (EN): Mako shark 
Wetenschappelijke naam:  Isurus oxyrinchus  

                 Isurus paucus 

 

 

Naam (NL): Gitaarvissen 
Naam (FR): Requins guitare  
Naam (EN): Guitarfish 
Wetenschappelijke naam:  Glaucostegus spp. 
 

 

Naam (NL): Vioolvissen 
Naam (FR): Requins guitare  
Naam (EN): Wedgefish 
Wetenschappelijke naam: Rhinidae spp. 
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isurus_oxyrinchus_by_mark_conlin2.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glaucostegus_typus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhynchobatus_djiddensis_durban.jpg
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Ongewervelden 
 
Nieuwe bescherming vanaf 26/11/2019: Soorten die van niet-CITES naar Bijlage I 
gebracht worden (wordt Bijlage A op EU-niveau): 
 

 

Naam (NL): - 
Naam (FR): - 
Naam (EN): Mindoro peacock swallowtail 
Wetenschappelijke naam: Achillides chikae hermeli 

 

 

Naam (NL): - 
Naam (FR): -  
Naam (EN): Riverside swallowtail 
Wetenschappelijke naam: Parides burchellanus 
 

 
Nieuwe bescherming au 26/11/2019: soorten die van niet-CITES naar Bijlage II gebracht 
worden (worden Bijlage B op EU-niveau): 

 

 

Naam (NL): Sier-vogelspinnen  
Naam (FR): Araignées ornementales 
Naam (EN): Ornamental spiders 
Wetenschappelijke naam: Poecilotheria spp. 
 

 
Nieuwe bescherming die van kracht wordt op 28/08/2020: Soorten die van niet-CITES 
naar Bijlage II gebracht worden (worden Bijlage B op EU-niveau): 

 

 

Naam (NL): Zeekomkommers 
Naam (FR): Concombres de mer 
Naam (EN): Teatfish 
Wetenschappelijke naam: Holothuria  fuscogilva, H.  nobilis, H. whitmaei 
Enkel de bruine zeekomkommer Isostichopus fuscus was reeds opgenomen, met 
name in Bijlage C (Bijlage III, Ecuador) 

 

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/prop/img/A_c_hermeli_M_Mt%20Halcon_Luzon_R-cites-cop18.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TransEntSocLond_1872Plate3_-_Parides_burchellanus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poecilotheria_formosa01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holothuria_fuscogilva_Mayotte.jpg


9 
 

 

Planten 
 
Nieuwe bescherming in CITES vanaf 26/11/2019: Soorten die van niet-CITES naar 
Bijlage II gebracht worden (worden Bijlage B op EU-niveau): 

 

 

Naam (NL): Mulanje Ceder 
Naam (FR): Cyprès de Mulange 
Naam (EN): Mulanje Cedar 
Wetenschappelijke naam: Widdringtonia whytei 
 

 

Naam (NL): Afrikaanse padouk 
Naam (FR): Padouk d'Afrique 
Naam (EN): African padouk 
Wetenschappelijke naam: Pterocarpus tinctorius met annotatie #6 (enkel stammen, 
gezaagd hout, gelaagd/geplakt hout, zijn beschermd) 
 

 
Nieuwe bescherming die van kracht wordt op 28/08/2020: Soorten passant de non-
CITES à l’Bijlage II (worden Bijlage B op EU-niveau) : 

 

Naam (NL): - 
Naam (FR): - 
Naam (EN): Cedars 
Wetenschappelijke naam: Cedrela spp. 

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.  
 
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.   

 
Wijziging annotaties die van kracht gaan op 26/11/2019 

 

Naam (NL): Afrormosia, Assamela 
Naam (FR): Afrormosia, Assamela 
Naam (EN): Afrormosia, Assamela 
Wetenschappelijke naam: Pericopsis elata  
 
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).     
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Widdringtonia_whytei_Mulanje_Malawi.jpg
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Vanaf 26 november 2019 zal het voor gelaagd/geplakt en/of bewerkt Afrormosiahout 
noodzakelijk zijn om over CITES-documenten te beschikken bij internationale 
handelsactiviteiten. 
 
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) 

 

 

Naam (NL): Palissander, rozenhout 
Naam (FR): Palissandres, bois de rose 
Naam (EN): Palisanders, Rosewoods 
Wetenschappelijke naam: 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 alle 
muziekinstrumenten, onderdelen van muziekinstrumenten en hun accessoires uitsluiten 
waardoor deze niet langer door CITES beschermd worden.  
 
Deze annotatie zal vanaf 26 november 2019 ook eindproducten uitsluiten van de CITES—
bescherming met een maximumgewicht van 10 kg (beschermd hout) per zending.  
 

 

Naam (NL): Baobab 
Naam (FR): Baobab 
Naam (EN): Grandidier's baobab 
Wetenschappelijke naam: Adansonia grandidieri 
 
Vanaf 26 november 2019 zal de bestaande annotatie #16 (alleen zaden, vruchten, olie en 
levende planten) gewijzigd worden (omwille van technische redenen) naar “alleen zaden, 
vruchten en oliën”. 
 
Levende of dode specimens vallen altijd onder de CITES-bescherming.   
 

 

Naam (NL): - 
Naam (FR): Aloe du Cap 
Naam (EN): Bitter Aloe  
Nom scientifique: Aloe ferox  
 
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.  
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Wijzigingen van Bijlage III van CITES 
(buiten COP 18) – zullen opgenomen worden in Bijlage C 

De nieuwe soorten van Bijlage III worden opgenomen in Bijlage C van EU Verordening 338/97. Volledig buiten het 
COP 18-gebeuren hebben bepaalde landen besloten om ook de in hun land beschermde soorten op te nemen in 
Bijlage III, zodat andere Partijen hen kunnen helpen om de handel te controleren. 
 

Nieuwe opnames van soorten in Bijlage III door CUBA 

 
 

 
 

 

Naam (NL): Dwerggecko’s 
Naam (FR): - 
Naam (EN): Dwarf Gecko 
Wetenschappelijke naam:    
Sphaerodactylus armasi,  
Sphaerodactylus celicara,  
Sphaerodactylus dimorphicus,  
Sphaerodactylus intermedius,  
Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi,  
Sphaerodactylus nigropunctatus granti,  
Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus,  
Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal,  
Sphaerodactylus nigropunctatus strategus,  
Sphaerodactylus notatus atactus,  
Sphaerodactylus oliveri,  
Sphaerodactylus pimienta, 
Sphaerodactylus ruibali,  
Sphaerodactylus siboney,  
Sphaerodactylus torrei  
Endemische gecko-soorten in Cuba 

 
 

 

Naam (NL): Anolishagedissen 
Naam (FR): Anolis 
Naam (EN): Anole 
Wetenschappelijke naam:    
Anolis agueroi  
Anolis baracoae  
Anolis barbatus  
Anolis chamaeleonides  
Anolis equestris  
Anolis guamuhaya  
Anolis luteogularis  
Anolis pigmaequestris  
Anolis porcus  
Endemische gecko-soorten in Cuba  

Vereiste CITES-documents CITES voor deze soorten 

 Land van herkomst Documenten die men moet voorleggen bij invoer in de EU 

Cuba  CITES-uitvoervergunning + kennisgeving van invoer 1 

Andere landen Certificaat van oorsprong + kennisgeving van invoer1 

De kennisgevingen van invoer worden niet ondertekend door onze dienst. 
1 Online aanvragen via www.citesinbelgie.be -> elektronisch loket -> aanvraag van kennisgeving van 
invoer (gratis). 

http://www.citesinbelgie.be/

