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Candelillawas 
Het zal de meeste mensen verbazen als ze horen dat ze dagelijks gebruik maken van een 
beschermde plantensoort. Een voorbeeld daarvan is candelillawas. Candelillawas wordt van de 
plant candelilla gemaakt. Deze plant komt in Mexico en de Verenigde Staten in het wild voor. Voor 
het maken van candelillawas worden vrijwel alleen wilde planten gebruikt.  
 
CITES-soort 
De wetenschappelijke soortnaam van de candelilla is Euphorbia antisyphillitica. Een vaak gebruikt 
synoniem is Euphorbia cerifera. De candelilla is, net als alle andere succulente Euphorbia-soorten, 
beschermd bij CITES (Appendix II, Bijlage B). Door het beschermen van de candelilla zorgen we 
voor een duurzaam gebruik van deze wilde planten.  
 
Waar wordt het voor gebruikt? 
Candelillawas wordt regelmatig gebruikt in lippenstift, mascara en oogpotlood, maar ook 
bijvoorbeeld kauwgom of autowas. Het aandeel candelillawas per product is heel klein: in een 
lippenstift zit bijvoorbeeld 0,3 milligram was1.  
 
Eindproducten candelillawas vrijgesteld? 
Mexico en de Verenigde Staten hebben voorgesteld om eindproducten met candelillawas niet 
langer onder de regels van CITES te laten vallen. De controle op de handel in candelillaplanten en 
nog niet verwerkte candelillawas blijft dan nog wel bestaan. Zo kan het duurzame gebruik van de 
candelilla goed in de gaten gehouden worden. Bij de volgende Conference of the Parties (CoP15) 
wordt dit voorstel besproken. Zolang het voorstel voor het vrijstellen van eindproducten niet is 
aangenomen en doorgevoerd, heeft u ook voor de invoer en (weder)uitvoer van eindproducten 
met candelillawas vergunningen nodig.  
 
Versnelde procedure 
Wij hebben besloten een versnelde procedure voor de wederuitvoer van eindproducten met 
candelillawas te ontwikkelen. Heeft u interesse in deze procedure? Lees dan het infoblad op onze 
website www.minlnv.nl/hetlnvloket, kies �vergunning en ontheffing�, �CITES�, en dan �infobladen�. 
Of klik op deze link om direct naar de juiste pagina te gaan.  

Terug naar begin ↑ 

 
 
Informatie over CITES 
In de nieuwsbrief van december 2009 heeft u kunnen lezen dat wij de informatievoorziening op 
onze website in 2010 willen verbeteren. Een nieuwe, logische opbouw van onze website is volop 
in ontwikkeling. Daarnaast kunt u de komende maanden met enige regelmaat nieuwe infobladen 
verwachten. Wij houden u in de CITES nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwe publicaties. 
 

                                                        
1 Bron: American Herbal Products Association (2009). International commerce and annotation for finished products containing 
candelilla wax derived from Euphorbia antisyphylitica. Geraadpleegd op 12 februari 2010, 

http://www.cites.org/common/com/PC/18/X-PC18-Inf17.pdf   
 

http://www.minlnv.nl/hetlnvloket
http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780638&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=289273&p_node_id=2167621&p_mode=BROWSE
http://www.cites.org/common/com/PC/18/X-PC18-Inf17.pdf


Deze maand zijn de volgende nieuwe infobladen gepubliceerd: 
- Versnelde procedure voor candelillawas 

Lees het vorige item in deze nieuwsbrief voor meer informatie hierover. 
- Bloembollen en CITES 

Dit infoblad is voor iedereen die te maken heeft of krijgt met invoervergunningen of 
(weder)uitvoervergunningen voor bloembollen van CITES-soorten. In dit infoblad leest u 
over de wet- en regelgeving, hoe u een volledige aanvraag indient en hoe de 
aanvraagprocedure verloopt.  

 
Daarnaast is het volgende infoblad gerectificeerd: 

- Oorsprongscode A, C of D 
In de vorige versie van het infoblad stond dat er geen officieel geregistreerde kwekerijen 
van planten in Europa zijn. Dit klopt niet. Op 2 februari hebben we de gerectificeerde 
versie van dit infoblad op onze website geplaatst.  

 
U vindt de infobladen terug op onze website www.minlnv.nl/hetlnvloket, kies �vergunning en 
ontheffing�, �CITES�, en daarna �infobladen�. Of klik op deze link om direct naar de juiste pagina te 
gaan. 

Terug naar begin ↑ 

 
 
Ontwikkelingen CITES nieuwsbrief 
Sinds januari 2008 verschijnt de CITES nieuwsbrief maandelijks. Het bereik van de nieuwsbrief is 
groot. De reacties van onze lezers zijn over het algemeen positief. De CITES nieuwsbrief is dus een 
succesvol concept. Genoeg redenen voor ons om de nieuwsbrief te blijven versturen.  
 
Wij vinden het erg belangrijk dat u in de toekomst onze nieuwsbrief nog steeds graag leest. 
Daarom proberen wij met aandacht interessante en belangrijke onderwerpen te selecteren. Daar 
hebben we meer tijd voor nodig. Dat betekent dat de nieuwsbrief minder vaak zal verschijnen. U 
kunt de nieuwsbrief voortaan eens in de twee maanden verwachten. De eerstvolgende 
nieuwsbrief verschijnt dus eind april.   

Terug naar begin ↑ 

 
 
Contactinformatie 
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Of heeft u andere vragen over CITES? U kunt het CITES-
bureau bereiken op de volgende manieren: 
 
Telefoon 
U kunt op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met Het LNV-Loket:  
0800 -22 333 22 (voorkeurtoets 5). Vanuit het buitenland: +31 592 332958.  
 
Post (ook voor het toesturen van aanvraagformulieren) 
Dienst Regelingen / CITES-bureau 
Postbus 19530 
2500 CM  Den Haag 
 
E-mail 
cites@minlnv.nl 
 
Fax 
070-37 86 139. Vermeld duidelijk op uw fax dat deze bestemd is voor het CITES-bureau. 
 
Internet 
Kijk ook eens op de website van het LNV-loket voor meer informatie over CITES. Ga naar 
www.minlnv.nl/hetlnvloket en kies voor �Vergunning en ontheffing�, �CITES�. 

Terug naar begin ↑ 
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