Verschillende wetten
Op welke punten maakt onze overheid u het leven zuur

 Wet natuurbeheer (CITES)
 Wet dieren
 Besluit houders van dieren
 Regeling houders van dieren
 Positieflijst
 Gevaar
 Europese regelgeving
 Invasieve exoten (Unielijst)
 Transportverordening
 Diergezondheidswetgeving (AHR)

 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna

and Flora. Bijna alle landen ter wereld zijn aangesloten

 Belangrijke begrippen;
 Trade; het is een handelsovereenkomst
 Endangered; het gaat uitsluitend om bedreigde soorten
 Wild; het gaat om de bescherming van de wilde populatie

Niet aangesloten
 Turkmenistan
 Spaanse Sahara
 Zuid Sudan
 Noord Korea

Bijlagen Cites
 Bijlage I

 Bijlage II

 Bijlage III

 Hoogste
beschermingsniveau.

 Gemiddeld
beschermingsniveau.

 Commerciële
activiteiten met
wildvang verboden

 Commerciële
activiteiten met
wildvang uitsluitend
toegestaan indien
aantoonbaar niet
schadelijk voor de
populatie.

 Soorten die in tenminste 1
verdragsstaat beschermd
zijn en waarvoor die staat de
hulp ingeroepen heeft van
CITES.
 Commerciële activiteiten
met wildvang zijn
toegestaan uitsluitend met
de juiste documentatie.

CITES in de EU

(Heel) veel herpeten vallen onder CITES

 Volgens het verdrag moeten de CITES regels opgenomen worden in de

 Bijvoorbeeld
 Alle landschildpadden (deels A en







Nationale wet- en regelgeving.
Strenger mag, minder streng niet.
CITES is Europese regelgeving (individuele landen mogen wel
aanvullende regels stellen)
Wetgeving is vastgelegd in verordening 338/97
Daarnaast een tweetal uitvoeringsverordeningen; 865/2006 en 1587/2019
Annex A, B en C

deels B)

 Alle phelsuma’s (deels A en deels

B)

 Alle krokodilachtigen (deels A en

deels B)

 Alle varanen (deels A en deels B)
 En nog veel meer.

Hoe onthoud je dat nu allemaal?

Wat betekent CITES in de praktijk A

 Geen nood er is een officiële

 Soorten van bijlage A (CITES I)

website; Species+

 Geen commerciële handel in wildvang toegestaan

 https://speciesplus.net/

 Overdracht mag alleen met een certificaat
 Dieren moeten indien mogelijk eenduidig gemerkt zijn (chip)

 Geeft zowel de CITES als de EU

 Indien de dieren niet gemerkt kunnen worden (te klein of andere reden) is

indeling

het certificaat slechts voor een enkele overdracht.

 Administratieverplichting.

 Wel zoeken op de

wetenschappelijke naam

 Dit is een CITES EU

certificaat, voor een
EU A soort
(Malacochersus
tornieri).

Wat betekent Cites in de praktijk B
 Soorten van bijlage B (Cites II)
 Handel en bezit uitsluitend toegestaan indien aantoonbaar legaal (dat

geldt bij nakweekdieren dus ook voor de ouderdieren).

 Import in de EU uitsluitend met een CITES importvergunning
 Overdracht binnen de EU met een eigen verklaring
 Administratieverplichting

Aandachtspunt legaal

Administratieplicht

 Een dier kan alleen maar legaal zijn

als ook de afstamming legaal is.

 Soorten die nooit legaal in de EU zijn

ingevoerd zijn dus illegaal; ook de
nakweek daarvan. Sommige landen
interpreteren dit verschillend, of
hebben in ieder geval verschillende
handhavingsprioriteiten; Als je in
Duitsland E. mysteriosus aanbiedt
zul je waarschijnlijk weinig
problemen krijgen. In Nederland heb
je dan wel een probleem.

Eisen aan de administratie (regeling
natuurbescherming)

 Geldt formeel voor CITES I en II, en dus voor EU bijlage A en B.
 Eisen vastgelegd in de Regeling Natuurbescherming art 3.24.
 Voorbeeld administratie te vinden op
 https://mijn.rvo.nl/documents/20448/49032/Format+invulblad+Cites-

administratie/cfb4b7a3-20db-414d-98d9-e73e2b674c6d

Voorbeeld administratie van de site van RVO

 a. de wetenschappelijke soortnaam van het dier of de plant en het aantal dieren of planten van
die soort;
 b. de datum en de plaats van verkrijging van het dier of de plant;
 c. de naam, het adres en het land van de leverancier van wie het dier of de plant is verkregen;
 d. het land van herkomst van het dier of de plant, indien dit afwijkt van onderdeel c;
 e. het nummer van het bij de verkrijging van het dier of de plant behorende CITES-document;
 f. de datum en de plaats van vervreemding van het dier of de plant;
 g. de naam, het adres en het land van de afnemer van het dier of de plant;
 h. het nummer van het bij de vervreemding van het dier of de plant behorende CITESdocument;
 i. de datum van de geboorte en het aantal nakomelingen van een dier;
 j. gegevens over de soort en de code van de merktekens;
 k. de datum van de aanbrenging van merktekens aan het dier of de plant;
 l. de datum en de plaats van sterfte van het dier of de plant.

Advies administratie

Overdrachtsverklaring

 Een elektronische administratie bv via Excel wordt geaccepteerd

 Hulpmiddel geen verplichting (administratie is de verplichting)

 Zorg er bij een elektronische administratie voor dat er bij elk dier een

verwijzing is naar de papieren documentatie zoals
overdrachtsverklaringen en CITES documenten.
 Zorg dat tenminste de gegevens zoals genoemd in de Europese richtlijn
over de informatieverstrekking bij de overdracht van CITES B dieren.
Deze staat op de Lacerta website onder wetgeving.

(overigens is het met de nieuwe interpretatie van de regels volgens de EU
verplicht een uitgebreid en ondertekend overdrachtsformulier naar EU
model te gebruiken)
 Voor een goede administratie wel verstandig
 Zorg dat alle van toepassing zijnde punten op de overdrachtsverklaring
staan (dus bij wildvang de opmerking dat het om wildvang gaat en het
CITES nummer waarmee het dier is geïmporteerd).
Bij nakweek dat het om nakweek gaat, de geboortedatum en ook de
gegevens van de kweker.

EU -richtsnoer

Eu model overdrachtsformulier (staat op de
lacerta site)

 Specimens afkomstig van in de EU in gevangenschap gefokte dieren












De door de verkoper aan de koper verstrekte documenten moeten ten minste de volgende informatie te bevatten:
soort (wetenschappelijke naam);
aantal specimens;
merkteken — indien beschikbaar;
naam en adres van de fokker (omwille van de traceerbaarheid);
informatie over het kweekmateriaal en latere informatie over de herkomst „C” of „F” van de betrokken specimens
(rekening houdend met artikel 54 van de uitvoeringsverordening) met betrekking tot documenten die door een
administratieve instantie zijn bevestigd; de verklaringen van de fokker die niet door een administratieve instantie zijn
bevestigd hoeven niet de herkomst „C” of „F” te bepalen, maar bevatten eerder zo veel mogelijk informatie over bekende
ouderdieren;
geboortedatum/datum uitkomen van het ei of geschatte leeftijd — indien beschikbaar;
geslacht — indien beschikbaar;
andere kenmerken — indien van toepassing;
originele handtekening van de laatste verkoper, datum van de transactie.

Uitzonderingen administratieplicht
 De dieren opgenomen op bijlage 2

van de wet Natuurbescherming;

Iguana iguana (Groene leguaan)
Boa constrictor (met uitzondering van de Boa
constrictor occidentalis)
Corallus hortulanus (Tuinboa)
Python molurus bivittatus
Python regius (Koningspython)
Python reticulatus (Netpython)
Python sebae (Rotspython)
Ambystoma mexicanum (Axolotl)

Besluit houders van dieren

Kweekverbod schadelijke erfelijke
eigenschappen

 Verbod te kweken met schadelijke

erfelijke eigenschappen

 Eisen bedrijfsmatige houder
 Eisen dierwelzijn

 Het gaat hierbij zowel om gewenste als ongewenste eigenschappen.
 Op dit moment voor herpeten nog geen formele invulling, maar dat

betekent niet dat handhaving onmogelijk is.

 Schubloze mutaties

gewenst, waarschijnlijk welzijnsbeperkend.

 Spider (koningspythons)

Gewenst, risico op welzijnsbeperking

Scaleless

Bedrijfsmatige houder BHvD; RVO

Spider

Caramel

Bedrijfsmatige houder PVH en Dibevo

 U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie

 Iemand die de activiteit uitvoert als onderdeel van een bedrijf.

 U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
 U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
 U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de

 Houder met een duurzaam streven naar winst (norm belastingdienst)

en vrienden.

dieren.
 U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een btw-nummer.
 U adverteert.
 U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
 Bijna elke kweker van herpeten zal in ieder geval op 1, 2, 4 en 6 ja moeten

 Voorbeelden
 Iemand die vogels inkoopt met de bedoeling deze door te verkopen.
 Maar ook als je elk jaar voor 20.000 euro dieren verkoopt krijg je vragen,

en terecht.

antwoorden. Maar bedrijfsmatig?

Eisen aan bedrijfsmatige houder (BHvD)
 Art 3.7.1
 Art 3.10
 Art 3.11
 Art 3.12
 Art 3.13
 Art 3.14
 Art 3.17

Aanmelden van de inrichting (UBN Nummer)
In- en verkoopadministratie (ook voor niet CITES soorten)
Vakbekwaamheid (officiële opleiding)
Adequate huisvesting (geen uitgewerkte norm)
Isolatie, quarantaine en ziekenboeg
Protocol gezondheidscontroles
Informatieverstrekking bij aflevering

 Nog een paar aanvullende eisen, maar dit zijn de belangrijkste

Dierwelzijn
 Nog weinig duidelijke invulling van

de open norm.

 We handhaving op bakafmeting bij

slangen op grond van een artikel van
Warwick; slang moet zich minimaal
volledig uit kunnen strekken. Met
name bij rackhouden en grotere
slangen wordt vaak niet aan die norm
voldaan.
 Met problemen op dit gebied naar
het PVH.

Waarom een positieflijst
Invoering positieflijst zoogdieren (en daarna oa reptielen) in Nederland

 Uitgangspunt; dierwelzijn
 Positieflijst moet voorkomen dat

dieren gehouden worden die daar
niet geschikt voor zijn.

Verschillende meningen
 Dieren-

 Dierhouders

 Landbouw

 Dierenbescherming

 Dibevo

 Ministerie

 Dierencoalitie

 PVH

 Boerenorganisaties

 Is tegen het houden van
exotische dieren; voor een
zeer korte positieflijst

 Voor het houden van
dieren maar wel op een
verantwoorde wijze

 Productie van dieren en
dierlijke producten moet
mogelijk blijven

bescherming/
dierencoalitie

Historie van de positieflijst

De positieflijst in de wet

Europese randvoorwaarden

 Al in de 80er jaren, bij de voorbereidingen voor de GWWD, komen de

 De Europese unie is vooral een vrijhandelszone. Binnen deze zone mogen

Positief- en Negatieflijsten aan de orde.
 24 september 1992; de GWWD met daarin artikel 33 :
- aangewezen soorten of categorieën
- eventueel voorwaarden aan de houderij
 Nu opgenomen in de Wet Dieren.

niet zomaar handelsbelemmeringen opgelegd worden.

 Een positieflijst brengt handelsbelemmeringen met zich mee.
 Andibel arrest

Andibel arrest

Voorwaarden ANDIBEL arrest

 Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in dit arrest geoordeeld

 de lijst is gebaseerd op objectieve wetenschappelijke niet discriminerende

dat een positieflijst is toegestaan als een binnen het Europese recht
toegelaten handelsbelemmering, in het belang van dierenwelzijn,
bescherming van de gezondheid en het leven van mens of dier en
het gevaar van invasieve exoten, onder de voorwaarden dat:

Ontwikkeling van de positieflijst
 2006 Positieflijsten RDA







kritiek dierencoalitie; te lang te weinig gemotiveerd; wordt niet in werking
gebracht
2009 opdracht WUR nieuwe methode
2010-2011 rapporten WUR 345 en 408; voorstel en uitwerking methode
positieflijst.
Kritiek houderij en Dibevo; willekeurig onvoldoende gemotiveerd; wordt niet in
werking gebracht
2014-2016 Methode gezamenlijke stakeholders; Bezwaar bij de rechter door
PVH; methode onvoldoende (oa niet onafhankelijk)
2017-2019 Nieuwe opzet; veel commentaar op eerste gepubliceerde versie
methode, nog geen officiële reactie.

criteria; (punt 34)

 afwijzing van een verzoek om plaatsing op de lijst of van een

ontheffingsverzoek slechts wordt gebaseerd op schending van de
hierboven genoemde belangen;
 er een gemakkelijke redelijk snelle procedure bestaat voor
belanghebbenden om een verzoek in te dienen om soorten van de lijst te
halen of op de lijst geplaatst te krijgen, deze beslissing dient open te staan
voor beroep;
 voorwaarden aan het houden van dieren die niet op de lijst staan moeten
objectief gerechtvaardigd en proportioneel zijn.(punt 40)

Kernprobleem voor een positieflijst
 Andibel 37
 Hoe dan ook kunnen de bevoegde autoriteiten een verzoek tot plaatsing

van een soort op de lijst van zoogdiersoorten waarvan het in bezit hebben
is toegestaan, slechts afwijzen op grond van een uitgebreid onderzoek
van het gevaar dat het houden van specimens van de betrokken soort
inhoudt voor de bescherming van de belangen en de vereisten vermeld in
de punten 27 tot en met 29 van het onderhavige arrest, welk onderzoek
berust op de meest betrouwbare wetenschappelijke gegevens die
beschikbaar zijn en de meest recente resultaten van het
internationale onderzoek (zie naar analogie met name arrest Alliance
for Natural Health e.a., reeds aangehaald, punt 73).

Overgangsregeling

Hoe verder

 Dieren van een soort die wel beoordeeld is maar die niet op de positieflijst

 Na het volledig uitrollen van de positieflijst zoogdieren is het plan om te

staat mogen tot aan het eind van hun leven gehouden worden. De dieren
mogen ook worden overgedragen, er mag alleen niet meer mee gefokt
worden (In Nederland).
 De houderijvoorwaarden worden vastgesteld en gepubliceerd op de site
van de RVO.; zolang nog geen houderijvoorwaarden zijn vastgesteld
gelden de algemene voorwaarden uit het besluit houders van dieren.

komen tot positieflijsten voor vogels en reptielen. Uiteindelijk moeten
voor alle gewervelde soorten positieflijsten komen.
 Voor de lijsten voor vogels en reptielen heeft al een eerste interview ronde
met de stakeholders plaatsgevonden.

Roadmap vogels en reptielen
Eén volledig
gedeelde mening;

Hoe kijkt de buurt naar uw hobby, en hoe kijkt de overheid ernaar?

 Een positieflijst alleen biedt geen

garantie voor dierwelzijn.

Gevaarlijke dieren

Hoe vaak gaat dit net goed?

 Denk aan gifslangen, grote wurgslangen, krokodilachtigen, grote

varanen; feitelijk ieder dier dat door gif en of grootte en kracht in
staat is mensen te verwonden.

 Wetgeving;
 Strafbaar is een ieder die geen voldoende zorg draagt voor het

onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.

 Het mag duidelijk zijn dat bij het ontsnappen van een gifslang voldaan is

aan alle voorwaarden voor strafbaarstelling.

Wat denk u dat het voor de houders van
gifslangen had betekent als een van deze
dames was gebeten en was overleden?
 Persoonlijk denk ik dat het houden van gifslangen dan nu al wel verboden

was geweest.

 Eén onzorgvuldige houder is voldoende om de hobby van velen

onmogelijk te maken. En ja dat geldt voor alle ontsnappingen hoewel de
impact meestal lager zal zijn.

De unielijst

Unielijst invasieve exoten
 Gebaseerd op verordening EU 1143/2014 van het Europees parlement en de







raad van 22 oktober 2014
Geldt voor geheel Europa
Lijst wordt vastgesteld door de EC (dus niet door het Europees parlement)
Behelst feitelijk een volledig houdverbod
Overgangsregeling; dieren mogen gehouden worden tot het einde van hun
natuurlijke leven
Planten in tuinen mogen blijven staan
Handelsvoorraad mag nog 1 jaar verkocht worden

Soorten waarvoor nu al een risicoanalyse
beschikbaar is (en die dus mogelijk binnenkort
op de unielijst gaan komen)
 Lampropeltus getulus
 Xenopus laevis
 Er zijn ook stemmen om ook soorten die voorkomen in de unie op te nemen.

Voor Nederland zou je dan kunnen denken aan de Italiaanse kamsalamander.

Soorten op dit moment op de lijst (herpeten)
 Trachemys scripta

sierschildpad
Stierkikker
(brulkikker)

 Lithobates (Rana) catesbeianus

Kritiek unielijst
 Geen rekening gehouden met klimaat/ geografie afzonderlijke landen.
 Strenge verbodsbepalingen voor soorten die veel in de natuur voorkomen.
 Geen mogelijkheden voor ontheffingen anders dan voor wetenschappelijk

onderzoek (verbod geldt ook voor dierentuinen).

 Ook verboden indien particuliere houderij niet de oorzaak van het

probleem is.

 Teveel kanon-mug benadering.

 Voor mij zou dat een reden zijn om voor alle soorten regio’s aan te wijzen.

Wat is commercieel transport
 Elk transport dat gevolgd wordt door een overdracht aan een andere
Van toepassing op commercieel transport

houder wordt gezien als commercieel transport.

 Dat betekent dat als je dieren naar een beurs brengt dan is dat

commercieel transport.

 Als je dieren meeneemt van een beurs is dat geen commercieel transport.

Eisen bij commercieel transport
 Transport korter dan 65 km
 Algemene (logische) regels; geen probleem.
 Vervoersdocument
 Transport langer dan 65 km maar korter dan 8 uur
 Vervoerder moet een vergunning hebben
 Transport langer dan 8 uur
 Transportmiddel moet gekeurd zijn

Strenge regels voor landdieren; maar

AHR voor reptielen

 Definitie volgens de AHR;

 Reptielen zijn in het kader van deze verordening geen landdieren (en

 „landdieren”:vogels, landzoogdieren, bijen en hommels;
 „waterdieren”:dieren van de volgende soorten, in alle levensfasen, inclusief eieren, zaadcellen en gameten:
 a) vissen die behoren tot de superklasse Agnatha en de klassen Chondrichthyes, Sarcopterygii en Actinopterygii;
 b) waterweekdieren van het phylum Mollusca;
 c) waterschaaldieren van het subphylum Crustacea;

Dank voor uw aandacht
 Als er nog vragen zijn is dit het moment om ze te stellen.

amfibieën geen waterdieren); het zijn overige dieren.

 Voor dieren die onder de categorie ‘ andere dieren’ vallen kunnen alleen

regels gesteld worden als het om soorten gaat waarvoor een categorie
D-ziekte is aangewezen in verordening (EU) nr. 2018/1882 (zie artikel
227 van de AHR). Op basis van artikel 228 van de AHR kan de Europese
Commissie nadere regels stellen voor ‘ andere dieren’. Op dit moment
zijn er geen nieuwe regels in beeld die zien op ‘ andere dieren’.
 De enige groep herpeten waarvoor een categorie D ziekte is aangewezen
zijn de caudata (salamanders);

