
  
PERSBERICHT 
Op 13 juli 2016 is de Unielijst van invasieve exoten gepubliceerd. De lijst bevat 37 dier- en 
plantensoorten die per 3 augustus 2016 in de gehele Europese Unie onder een strikt uitsterf- en 
uitroeiingsregime vallen. 
Belangrijkste soorten op de huidige lijst zijn de waterhyacint, een aanzienlijk aantal eekhoornsoorten, 
en dieren die velen kennen uit dierentuinen maar die ook door deskundige gespecialiseerde 
particulieren worden gehouden zoals de wasbeer, de rode neusbeer, de heilige ibis en verschillende 
soorten waterschildpadden. De lijst van 37 soorten is slechts een begin. De Europese Commissie 
heeft reeds aangegeven zo’n 1200 dier- en plantensoorten als schadelijke exoot te beschouwen. 
Inmiddels is uit de gegevens van de Europese Commissie al bekend dat de huiskat, de groene 
leguaan, de hemelboom, de Vederesdoorn, de goudvis en het guppy, risico lopen op de lijst te worden 
geplaatst. 
De Unielijst valt onder Verordening 1143/2014 inzake invasieve uitheemse soorten. In deze 
Verordening is bepaald dat het bezit, het kopen en verkopen, het fokken en kweken en het importeren 
en exporteren van soorten op de lijst verboden is. Dit verbod geldt voor iedereen. Voor particulieren, 
bedrijven, dierentuinen, opvangcentra en hortussen. Verder is in de Verordening bepaald dat 
Lidstaten dier- en plantensoorten die op de Unielijst staan en in het wild voorkomen volledig moeten 
uitroeien.  
Omdat de regels zijn opgenomen in een Verordening, gelden ze direct en hoeven ze niet te worden 
omgezet in nationale regelgeving. Dat het om Europese regels gaat brengt tevens met zich mee dat 
de invloed die Nederland heeft op de maatregelen en de soorten die onder de Verordening vallen zeer 
beperkt is. Nederland heeft slechts 13 van in totaal 345 stemmen en is dus niet zelfstandig bij machte 
om plaatsing van soorten op de Unielijst te voorkomen en is steeds verplicht volledig uitvoering te 
geven aan de verboden voor soorten die op de lijst (zullen) komen. 
Voor dieren en planten die reeds in iemands bezit zijn geldt onder strikte voorwaarden dat ze 
gehouden mogen worden totdat ze sterven. Fokken of kweken is echter uitgesloten. Dit verbod geldt 
weer voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld dierentuinen. Wel kunnen dierentuinen mogelijk een 
vergunning krijgen voor het opvangen van dieren die op de Unielijst staan. Maar dit betreft wel een 
uitsterfbeleid. 
Bijgaand de links van de overheidsinstellingen die bij de Unielijst betrokken zijn: 

 http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/verkoopverbod-exotische-planten-en-dieren Pagina met 
basisinformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm Dit is de pagina van 
het IAS team van de Europese Commissie   https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp Hier kunt u 
exact zien welke soorten in welk stadium zijn van de procedure voor plaatsing op de Unielijst  

 http://easin.jrc.ec.europa.eu/Services/SpeciesSearch Dit is de database die de Europese 
Commissie gebruikt waarbij u op soort of op kenmerken kunt zoeken. http://www.cabi.org/isc/datasheet/82598 

  Dit is het CABI factsheet over de huiskat waaruit blijkt dat de soort is gekwalificeerd als high 
risk invasieve exoot   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN Dit is 
de Verordening. Artikel 4, derde lid bevat de criteria voor het plaatsen op de lijst, artikel 7 
bevat de verbodsbepalingen en artikel 31 de overgangsbepalingen voor particuliere houders. 
Daarnaast staan in de Verordening de verplichte maatregelen voor het uitroeien van 
Unielijstsoorten in het wild. 
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