
In de huidige snel veranderende wereld zijn we getuige van toenemende druk op dieren die in het wild leven. Afrikaanse 
soorten worden vaak het zwaarst getroffen, vooral olifanten en neushoorns, die beide nog steeds worden gedood voor hun 
ivoor. Helaas lijkt illegale stroperij van ivoor om door te verkopen aan de Aziatische markten niet af te nemen.

We erkennen dat het aanbieden van 'modern' ivoor op veilingen of elders, kan worden beschouwd als een manier om stropers 
aan te moedigen. Catawiki heeft daarom het besluit genomen om niet langer olifantenivoor van na 1900 te koop aan te 
bieden. 

Dus wat betekent dit in de praktijk?
Betekent dit dat antieke items van ivoor niet langer zijn toegestaan? Helemaal niet, maar de nieuwe regels die vanaf 1 januari 
2019 zijn ingevoerd, zijn zorgvuldig opgesteld om te garanderen dat alleen gecertificeerde items van voor 1900 in de 
veilingen worden opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat wij kavels met ivoor van voor 1900 kunnen accepteren, moeten verkopers nu een taxatierapport van 
een gecertificeerde taxateur, (of een vertrouwde deskundige die het ivoor correct kan beoordelen en identificeren), 
verkrijgen.

Het is het ten zeerste aan te raden dat verkopers het item eerst indienen bij onze experts, om te controleren of het stuk 
in kwestie geschikt is, voordat er kosten worden gemaakt om een taxatierapport te verkrijgen. In dat geval zullen onze 
experts u informeren dat uw kavel geschikt is, maar dat er taxatierapport nodig is voor dat het geveild kan worden.

Catawiki & de Olifant - richtlijnen ivoor



1. De bevestiging van de taxateur dat hij/zij het betreffende item fysiek heeft geïnspecteerd
(digitale inspecties zijn niet toegestaan)

2. Een volledige beschrijving van het item, om het goed en volledig te identificeren
3. Grootte van het item
4. Foto's van het item (minimaal 1)
5. Soortnaam (bijvoorbeeld olifant)
6. De 'effectieve' datum van het item, zodat het bevestigt dat het van 1900 of eerder is
7. Een verklaring waarin wordt bevestigd dat de Taxateur geen huidige of potentiële belangen (financieel of anderszins) 

heeft in het item
8. Het rapport moet de datum bevatten waarop het rapport is voltooid en ondertekend, de naam van de taxateur, 

samen met de volledige contactgegevens van de taxateur

Kavels met ivoor van voor 1900 moeten worden aangeboden met een scan of goed leesbare foto van het rapport. Zelfs als u 
een volledig rapport heeft verstrekt, kan Catawiki niet garanderen dat uw object geaccepteerd zal worden voor onze 
veilingen.

Neem voor meer informatie of advies contact op met onze klantenservice.

Het taxatierapport moet het volgende 
bevatten:


