BIJLAGE III – PROCEDURES VOOR EEN DYNAMISCHE LIJST
Een dynamische lijst betekent enerzijds dat een erkenning kan aangevraagd worden voor het houden van een
soort die niet voorkomt op de positieve lijst1, en anderzijds dat een aanvraag kan gedaan worden om een soort
toe te voegen aan de positieve lijst.

1. COMITÉ VAN DESKUNDIGEN
Beide aanvragen worden beoordeeld door een comité van deskundigen.
Het comité van deskundigen bestaat uit vertegenwoordigers van belangengroepen, wetenschappelijke en
veterinaire deskundigen.

2. AANVRAAGFORMULIEREN
De aanvragen worden ingediend middels een standaardformulier. Formulier 1 is voor het aanvragen van een
erkenning voor het houden van een diersoort die niet voorkomt op de positieve lijst reptielen en Formulier 2
voor het toevoegen van een soort.

3. PROCEDURES
3.1 Aanvraag voor het houden van een diersoort die niet voorkomt op de positieve lijst reptielen
•

De aanvrager dient een aanvraagformulier in. Dit formulier beantwoordt aan het model Formulier 1
(Formulier voor het aanvragen van een erkenning om een diersoort te houden die niet voorkomt op
de positieve lijst).

•

De kostprijs is 60 euro per soort.

•

De minister beslist op basis van het advies van het comité van deskundigen.

1

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van reptielen die gehouden mogen worden. Deze lijst heeft geen betrekking op de VLAREM-wetgeving en zijn
milieuvergunningen
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•

De totale procedure mag maximaal 4 maanden duren (anders positieve beslissing)

•

Beslissing van comité van deskundigen op basis van:
o

Betrouwbare wetenschappelijke gegevens en/of, indien niet voorhanden, de expertise van
deskundigen

o

Recente resultaten van internationaal onderzoek

o

Garanties dat de aanvrager de noodzakelijke huisvesting en verzorging kan realiseren om het
welzijn van de dieren te waarborgen.

•

De erkenning heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

•

Een erkenning kan geschorst/ingetrokken worden

•

o

indien niet langer voldaan aan de huisvesting en verzorging voorgesteld in het
aanvraagformulier

o

niet voldaan aan bepalingen in dierenwelzijnswet

De aanvrager houdt register bij met hoeveel dieren van de betrokken soort hij/zij heeft en of er
wijzigingen zijn van huisvesting/verzorging. Het register kan ten allen tijde opgevraagd worden.

3.2 Aanvraag voor het toevoegen van een soort
•

De aanvrager dient een aanvraagformulier in. Dit formulier beantwoordt aan het model Formulier 2
(Aanvraagformulier voor het toevoegen van een soort aan de positieve lijst van reptielen).

•

Het comité van deskundigen komt minstens om de twee jaar samen om mogelijke aanvragen te
evalueren.

•

De minister beslist op basis van het advies van het comité van deskundigen.

•

Het comité van deskundigen oordeelt of de ingediende informatie op het aanvraagformulier correct is
en analyseert of de diersoort voldoet aan alle afgesproken criteria voor opname op de positieve lijst of
niet meer voldoet aan minstens 1 van de criteria (bij verwijderen van de lijst) (zie Bijlage I).
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FORMULIER 1 – AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ERKENNING VOOR HET
HOUDEN VAN EEN DIERSOORT DIE NIET VOORKOMT OP DE POSITIEVE LIJST
REPTIELEN
I. Dier
Wetenschappelijke naam van de diersoort:
Aantal dieren:
Geslacht (indien gekend):
II. Aanvrager
Naam, voornaam:
Geboortedatum:
Beroep:
Adres:
Telefoonnr., e-mailadres:
III. Huisvesting
Adres:
Bestemming in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan):
Milieu- of omgevingsvergunning (VLAREM):
Afmetingen van het verblijf:
Beschrijving van de voorzieningen:
IV. Beschrijving van de verzorging die verstrekt zal worden
Voeding:
Toezicht:
Welzijn:
V. Gegevens van de dierenarts
Naam:
Adres:
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VI. Gegevens van twee vervangende verantwoordelijken in geval van afwezigheid (in volgorde)
1) Naam, voornaam :
Adres:
Telefoonnr.:
2) Naam, voornaam :
Adres:
Telefoonnr.:
VII. Criteria voor opname op de positieve lijst reptielen
Bij het samenstellen van de lijst werd rekening gehouden met het courant voorkomen van soort in
gevangenschap. Daarnaast voldoen de opgenomen soorten aan een aantal beschreven criteria. Deze
zijn ‘gemakkelijk te houden’ (huisvesting, habitat, voedsel, grootte, kwetsbaarheid en
soortenbescherming), ‘zonder gevaar voor de mens’ en ‘voldoende informatie beschikbaar’.
Welk(e) criterium/criteria is/zijn niet voldaan voor opname van deze diersoort op de positief lijst?
Welke compenserende maatregelen voorziet de aanvrager hiervoor?

VIII. Motivatie van de aanvraag
IX. Bewijs van de competenties van de aanvrager
Beschikbare bibliografie:
Lid van een vereniging:
Ervaring met vergelijkbare diersoorten:
X. Voorziene herkomst van het dier
XI. Beschermingsstatuut van de diersoort
CITES A B, …
XII. Andere dieren gehouden door de aanvrager
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FORMULIER 2 - AANVRAAGFORMULIER VOOR HET TOEVOEGEN VAN EEN
SOORT AAN DE BESTAANDE POSITIEVE LIJST REPTIELEN
Een bibliografie van de gebruikte literatuur met vermelding van de volledige referenties wordt bij de aanvraag
gevoegd. Eén soort per formulier.

I. Aanvrager
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

II. Identificatie van de soort
Wetenschappelijke naam:
Beschermingsstatuut van de soort op regionaal, nationaal of internationaal vlak:
Potentieel invasief karakter:

III. Fysiologische, ethologische en ecologische behoeften (gedetailleerde beschrijving van de soort in het wild)
a) Het natuurlijk leefmilieu, rekening houdend met eventuele migratie
•
•
•
•

natuurlijk biotoop:
temperatuursgrenzen:
luchtvochtigheid:
grootte van het leefgebied:

b) Het natuurlijke voedingspatroon, rekening houdend met eventuele seizoensgebonden variatie
•
•

soort voeder:
frequentie van voeden:

c) Sociale structuur
•
•

groepsgrootte en -structuur:
hiërarchie:
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d) Natuurlijk gedrag
•
•
•
•
•
•
•
•

gedrag tegenover soortgenoten, zowel volwassen dieren als jongen:
gedrag tijdens de paartijd:
gedrag tegenover andere soorten:
gedrag tegenover mensen:
foerageergedrag:
tijdsbesteding van de dieren:
hibernatie:
thermoregulatie:

e) Voortplanting
•
•
•
•
•

succesvolle voorplanting in gevangenschap:
paarseizoen:
vivipaar / ovovivipaar / ovipaar:
gemiddeld aantal legsels per jaar:
gemiddeld aantal nakomelingen per legsel:

ja / nee

f) Gezondheid
•
•
•

veel voorkomende ziekten (viraal, bacterieel, parasitair, ...) en mortaliteit:
aandoeningen eigen aan de soort:
gemiddelde levensduur:
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