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Wet natuurbescherming
Onze juriste, mr. Erna Philippi-Gho, heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste punten voor de
dierhouderij van de nieuwe ‘Wet natuurbescherming’. Het is de bedoeling om, zodra daartoe
gelegenheid is, op details in te gaan. In het navolgende wordt het beleid in grote lijnen uitgelegd. Er
is een verruiming in het aantal diersoorten dat mag worden gehouden waar het gefokte dieren
betreft. Wel is de wet voor uit het wild afkomstige dieren in de praktijk lastiger geworden omdat
steeds naar de bijlagen uit verschillende verdragen wordt verwezen die wel grotendeels maar niet
helemaal overeenkomen. De links daar deze bijlagen zijn in de tekst opgenomen.
1. Uit het wild afkomstige dieren
Het is nog steeds verboden om zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën in Nederland uit het wild
te halen.
Het bezit van in Nederland uit het wild verkregen zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën blijft
verboden. Het bezit van dieren die uit het wild uit andere landen afkomstig zijn, is alleen verboden
als ze op één van de volgende bijlagen staan:
a. Bijlage A bij de CITES Basisverordening http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2029&qid=1484988479223&from=NL
b. Bijlage I of II bij de Vogelrichtlijn http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=NL
c. Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN
d. Bijlage II bij het Verdrag van Bern
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
0001680304355
e. Bijlage I bij het Verdrag van Bonn http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN
f. Bijlage 1 bij het Besluit natuurbescherming:
 boommarter (Martes martes)
 bunzing (Mustela putorius)
 damhert (Dama dama)
 edelhert (Cervus elaphus)
 haas (Lepus europaeus)
 hermelijn (Mustela erminea)
 konijn (Oryctolagus cuniculus)
 ree (Capreolus capreolus)
 steenmarter (Martes foina)
 vos (Vulpes vulpes)
2. Gefokte dieren
Het bezit van vrijwel alle gefokte dieren is met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming
toegelaten. uitzonderingen zijn nog steeds:
a. alle primaten;
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b. de katachtigen die op Bijlage A bij de Basisverordening staan;
c. de volgende Bijlage B-katachtigen:
 Bengaalse kat (Prionailurus bengalensis);
 Canadese lynx (Lynx canadensis);
 caracal (Caracal caracal);
 poema (Puma concolor);
 roestkat (Prionailurus rubiginosus);
 rode lynx (Lynx rufus);
 jagoearoendi of otterkat (Herpailurus yaguarondi);
 leeuw (Panthera leo);
 fretkat (Cryptoprocta ferox)
d. de havik
3. Merken van dieren
Voor gefokte vogels geldt nog steeds dat zij moeten zijn voorzien van een naadloos gesloten
pootring. Voor vogelrichtlijnvogels die ook op één van de Bijlagen bij de Basisverordening staan, kan
in plaats van een naadloos gesloten pootring een chip worden gebruikt. Ga ervan uit dat dit alleen is
toegelaten als een ring niet kon worden geplaatst of moest worden vervangen. Als een vogel in een
dergelijk geval niet gechipt kan worden moet een verklaring van de minister worden gevraagd dat
het gelet op de lichamelijke kenmerken niet mogelijk is het dier te chippen.
Voor de overige CITES A-dieren geldt dat zij moeten zijn gemerkt met een chip tenzij er een
verklaring is afgegeven door de Minister dat dit vanwege lichamelijke kenmerken niet mogelijk is.
4. Aantonen legale herkomst
Voor alle CITES A-diersoorten geldt nog steeds dat zij moeten zijn verkregen met een EG-certificaat,
tenzij ze op Bijlage X bij de Basisverordening staan. Voor alle CITES-dieren geldt dat zij aantoonbaar
rechtmatig moeten zijn verkregen, dus ofwel met een invoervergunning van buiten de EU ingevoerd
dan wel aantoonbaar binnen de EU gefokt.
5. Bijhouden register
Er moet een register worden bijgehouden voor de volgende diersoorten:
a. de soorten genoemd in :
 bijlage IV bij de Habitatrichtlijn
 bijlage II bij het Verdrag van Bern
 bijlage I bij het Verdrag van Bonn
b. de soorten, genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening, met uitzondering van de in
bijlage VIII (dit moet m.i. Bijlage X zijn, red.) bij de CITES-uitvoeringsverordening genoemde
diersoorten en de hybriden daarvan;
c. de diersoorten, genoemd in bijlage B bij de CITES-basisverordening, met uitzondering van:
 1°. gefokte vogels, die van een gesloten pootring zijn voorzien, en
 2°. de soorten, genoemd in bijlage 2 bij dit besluit:
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