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CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora
CITES, de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, is
een internationaal verdrag dat er voor moet zorgen dat internationale handel het bestaan van
bepaalde planten- en diersoorten niet in gevaar brengt. Het verdrag is ondertekend door 179 landen
(peildatum 18 december 2013). Het bestaat uit een lijst van ruim 35.000 soorten die beschermd
moeten worden. Ook Nederland heeft het CITES-verdrag in 1984 ondertekend. In Nederland zijn de
bepalingen uit het CITES-verdrag verwerkt in de Flora- en faunawet.
Op de CITES-lijst staan diverse boomsoorten, waaronder vijf soorten die internationaal worden
verhandeld: Ramin, Afrormosia, Piquia (alleen Caryocar costaricense), Mahonie (Swietenia humilis,
Swietenia macrophylla en Swietenia mahagoni), Cumaru (alleen Dipteryx panamensis) en
Cedrela/Ceder (Cedrela fissilis, Cedrela lilloi en Cedrela odorata). De eerste vier soorten zijn
opgenomen in Appendix II van de CITES lijst, wat wil zeggen dat de soorten niet direct met
uitsterven worden bedreigd, maar dat strikte controle op de handel in deze soorten nodig is om
uitsterven te voorkomen. Cedrela/Ceder en Cumaru zijn opgenomen in Appendix III van de CITES
lijst, wat inhoudt dat bepaalde landen deze soort voor uitsterven willen behoeden. Voor
Cedrela/Ceder zijn dit Brazilië en Bolivia en daarnaast hebben Colombia, Guatemala en Peru hun
populaties in kaart gebracht. Voor Cumaru betreft het Costa Rica en Nicaragua. Internationale
handel in dit hout is alleen toegestaan met een vergunning of certificaat. Appendix I omvat
boomsoorten die veelal direct met uitsterven worden bedreigd. Dit zijn soorten die niet of nauwelijks
commercieel worden verhandeld op de Nederlandse markt. Een voorbeeld van een soort die in
Appendix I staat is Alerce.
Verschillende milieuorganisaties zijn van mening dat er meer boomsoorten met uitsterven worden
bedreigd en daarom moeten worden opgenomen in de CITES-lijst. Houtsoorten die zij graag op de
lijst zien, zijn onder andere: Azobé, Okoumé, Wengé, Bubinga, Ipé, Jatoba, Merbau, Rode Meranti,
Khaya en Korean pine.
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