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Geachte leden van de Kamercommissie voor LNV,
De Zoogdiervereniging vraagt uw aandacht voor het volgende.

Positieflijst voor te houden zoogdieren noodzakelijk
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 4 februari 2009 de
Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn en Nationale Agenda Diergezondheid naar de Tweede
Kamer gezonden. Bij de eerste besprekingen van deze Voortgangsrapportage hebben sommigen van
u weer aandacht gevraagd voor de positieflijst voor te houden zoogdieren.
Voor zover ons bekend, zult u op korte termijn deze kwestie opnieuw met de minister bespreken in
een Algemeen Overleg.
De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft in 2003 een advies uitgebracht over het onderwerp
'negatief- en positieflijst voor zoogdieren en vogels'. De daarin opgenomen limitatieve positieflijst is
een goed initiatief. Het zou veel dierenleed voorkomen en is ook een goed instrument om
faunavervalsing door losgelaten of ontsnapte huisdieren te verminderen. Het handhaven van één lijst
met goed herkenbare soorten is veel beter uitvoerbaar dan de huidige praktijk waarbij
douaneambtenaren werken met CITES-lijsten van soorten die niet mogen worden ingevoerd.
De Zoogdiervereniging verzoekt u om te bevorderen dat de minister van LNV de positieflijst voor te
houden zoogdieren op korte termijn opneemt in wet- en regelgeving.

Grijze eekhoorn en Pallas’ eekhoorn horen niet op de positieflijst
De positieflijst in het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden bevat ook de grijze eekhoorn
en de Pallas’ eekhoorn, als soort van het daar genoemde geslacht Callosciurus. Deze beide soorten
horen echter niet op een positieflijst.
De Zoogdiervereniging heeft vorig jaar in opdracht van het Team Invasieve Exoten (TIE) een
risicoanalyse uitgevoerd naar exotische eekhoornsoorten die in Nederland in het wild zijn
waargenomen [1]. In tien jaar tijd zijn tien exotische eekhoornsoorten waargenomen. Op de positieflijst
staan twee eekhoornsoorten weergegeven die in Nederland in het wild zijn waargenomen en waarvan
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uit het buitenland bekend is dat ze grote gevolgen hebben voor onze inheemse rode eekhoorn. Het
betreft de grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis), afkomstig uit Amerika en de Pallas’ eekhoorn
(Callosciurus erythraeus), afkomstig uit China.
De grijze eekhoorn verdringt in Groot-Brittannië, Ierland en delen van Noord-Italië de inheemse rode
eekhoorn. Indien deze concurrentiekrachtige soort zich in Nederland vestigt, is het meer dan
waarschijnlijk dat ook in Nederland de rode eekhoorn verdreven zal worden.
De Pallas’ eekhoorn verdringt in Zuid-Frankrijk de inheemse rode eekhoorn. Daarnaast verdringt hij in
Japan de daar inheemse Japanse eekhoorn (Sciurus lis). Dit alles maakt duidelijk dat ook de Pallas’
eekhoorn een concurrentiekrachtige soort is.
Van alle dieren waarin wordt gehandeld en die worden gehouden, ontsnappen vroeg of laat
exemplaren. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen dergelijke ontsnapte dieren zich vestigen en
vermenigvuldigen. De grijze eekhoorn is afgelopen jaren een aantal keer in Nederland in het wild
waargenomen [1], maar gelukkig heeft dit nog niet geleid tot een in het wild levende populatie. De
Pallas’ eekhoorn is op drie locaties in het wild waargenomen en in de omgeving van Weert heeft zich
zelfs een populatie gevestigd [1]. In opdracht van het Team Invasieve Exoten voert de
Zoogdiervereniging momenteel een onderzoek uit naar verspreiding en omvang van deze populatie.
De Zoogdiervereniging vindt dat soorten die een bedreiging kunnen vormen voor inheemse soorten
niet geschikt zijn om verhandeld en gehouden te worden. De kans dat dergelijke soorten ontsnappen
en zich in het wild vestigen is een te grote bedreiging voor de inheemse soorten (biodiversiteit). Wij
willen er daarom voor pleiten om de grijze eekhoorn en de Pallas’ eekhoorn van de positieflijst af te
voeren en het verhandelen en houden van deze soorten te verbieden.
Wij zijn graag bereid om deze brief mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.J.T. Teeuwisse,
Directeur
c.c. de minister van LNV

[1] Dijkstra, V. & J. Dekker, 2008. Risico-assessment uitheemse eekhoorns. VZZ rapport 2008.10.
Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem.

