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Samenvatting
Sinds 1 januari 2015 is de EU-verordening 1143/2014 voor invasieve exoten van kracht
(Europese Commissie, 2014). Centraal in de verordening staat een lijst met invasieve
exoten van EU-belang (Unielijst) waarvoor beperkingen gelden, zoals een import-, bezits-,
kweek-, vervoers-, gebruiksverbod en maatregelen om reproductie te voorkomen (artikel 7).
In afwijking van deze beperkingen kunnen lidstaten vergunningen verlenen voor onderzoek,
ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten (artikel 8) of voor uitzonderlijke gevallen van
dwingend algemeen belang, zoals sociale of economische activiteiten (artikel 9). Deze
activiteiten dienen te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het verblijf, personeel,
vervoer, markering en aandachts- en actiepunten na ontsnapping van exemplaren om
ontsnapping en verspreiding van invasieve exoten te voorkomen. In Nederland beoordeelt
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) iedere aangevraagde vergunning en
bepaalt welke verboden van artikel 7 worden toegestaan onder de te verlenen vergunning.
RVO.nl kan daarbij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om advies vragen.
De NVWA voert controles uit voor de handhaving van de vergunningsvoorwaarden.
Het doel van het voorliggende onderzoeksproject is de verzameling en beschrijving van de
benodigde kennis en wetenschappelijke informatie over invasieve exoten van EU-belang ter
ondersteuning van de beoordeling van vergunningaanvragen, het opstellen van de minimaal
benodigde doel- en middelvoorschriften in een vergunning en de inrichting van handhavingscontroles op grond van artikel 8 of 9 in EU-verordening 1143/2014. Het resultaat is een
voorstel voor minimaal benodigde algemene en aanvullende soortspecifieke voorwaarden
die de vergunningverlener (RVO.nl) in de vergunning als doel- en/of middelvoorschrift kan
vastleggen om er voor te zorgen dat de vergunninghouder voldoet aan de criteria van deze
verordening.
De voorwaarden zijn geformuleerd op basis van soortspecifieke kennis en informatie die via
drie sporen is verzameld, namelijk: 1) door gestructureerde interviews met deskundigen op
het gebied van onderzoek en ex-situ bewaring van invasieve exoten waarbij gebruik is
gemaakt van een vragenlijst, 2) door analyse van bestaande wet- en regelgeving om
vergunningsmogelijkheden en -voorwaarden te verkennen die relevant zijn voor artikelen 8
en 9 in EU-verordening 1143/2014, en 3) door systematische zoekopdrachten in de
wetenschappelijke en professionele literatuur. De verzamelde informatie bestaat onder
andere uit soorteigenschappen waarmee rekening moet worden gehouden ter voorkoming
van ontsnapping uit een verblijf of vervoersmiddel en bij de verspreiding in het wild, zoals
reproductie- en verspreidingsmechanismen.
Het voorstel bestaat uit een beschrijving van minimale algemene en soortspecifieke
vergunningsvoorwaarden voor huidige en nieuwe Unielijstsoorten, namelijk alle 37 invasieve
exoten van de vigerende Unielijst en 12 soorten die momenteel door de Europese
Commissie zijn voorgedragen ter besluitvorming voor een eerste uitbreiding van de Unielijst.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Unielijstsoorten. De soortspecifieke
voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op één of enkele Unielijstsoorten of groepen
van soorten en zijn beschreven per soortgroep, namelijk: aquatische en terrestrische
planten, insecten, schaaldieren, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Per
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soort(groep) zijn zowel de algemene als de soortspecifieke vergunningsvoorwaarden
overzichtelijk in een matrix weergegeven.
Alle geformuleerde vergunningsvoorwaarden zijn opgedeeld in zes categorieën:
1. verblijfsvoorwaarden voor ingeperkte binnen- en buitenruimten (buitenhouden van
onbevoegde personen en ongewenste dieren, binnenhouden van Unielijstsoorten), het
afvalbeheer en schoonmaak- en onderhoudsprotocollen;
2. personeelseisen voor onderzoek-, schoonmaak en onderhoudsmedewerkers en
voorwaarden voor kennisoverdracht;
3. vervoersvoorwaarden waarbij is ingegaan op de herkomst van de organismen en het
vervoer en/of de afvoer naar derden vóór, tijdens en/of na het gebruik van de soort;
4. markeringen voor dieren met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning
of lijden veroorzaken;
5. voorwaarden voor de eisen na ontsnapping of verspreiding op basis van een continu
surveillancesysteem, meldingsprotocol en potentieel effectieve eliminatiemaatregelen;
6. voorwaarden voor het registreren en documenteren van vergunde activiteiten in een
administratie.
Voor de soortspecifieke verblijfs- en vervoersvoorwaarden zijn waar mogelijk de criteria en
de invulling ervan beschreven, bijvoorbeeld door het benoemen van specifieke materialen
en afmetingen. In aanvulling op de zes categorieën is aangegeven of producten van
Unielijstsoorten voor geneeskundig gebruik worden toegepast en in welke mate deze
middelen de volksgezondheid bevorderen. Deze informatie geeft aan of vergunningaanvragen te verwachten zijn op grond van geneeskundige activiteiten.
Tot slot zijn algemene conclusies getrokken en zijn aanbevelingen gedaan voor de aanpak
van relevante kennishiaten.
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1 Introductie
1.1 Achtergrond en probleemstelling
Sinds 1 januari 2015 is de EU-verordening 1143/2014 voor invasieve exoten van kracht
(Europese Commissie, 2014). Deze verordening beoogt de negatieve gevolgen door
invasieve exoten in de EU te voorkomen of te beperken. Het gaat hierbij om exoten die
schade (kunnen) toebrengen aan de biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten.
Als onderdeel van deze verordening is sinds 3 augustus 2016 een Unielijst met daarop 37
‘invasieve exoten van EU-belang’ van kracht. Voor deze soorten gelden verboden en
verplichtingen, zoals een import-, handels-, kweek- en bezitsverbod (artikel 7) (Europese
Commissie, 2016c). Daarnaast wordt op korte termijn een besluit genomen over een eerste
uitbreiding van de Unielijst met 12 soorten (Europese Commissie, 2016a).
In afwijking van de beperkingen in artikel 7, lid 1, onder a), b), c), d), f) en g)1, van de EUverordening 1143/2014 kunnen lidstaten vergunningen afgeven in overeenstemming met
artikel 8 (onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten) of artikel 9 (andere
activiteiten, in uitzonderlijke gevallen van dwingend algemeen belang, onder andere van
sociale of economische aard). Hiervoor moet een nationaal vergunningenstelstel worden
opgezet en geïmplementeerd in nationale regelgeving (zoals de Wet natuurbescherming of
de Wet milieubeheer). In de praktijk zal het vrijwel altijd om vergunningen onder artikel 8
gaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is de autoriteit in Nederland
iedere aangevraagde vergunning beoordeelt en van geval tot geval bepaalt welke verboden
van artikel 7 worden toegestaan onder de te verlenen vergunning. RVO.nl kan daarbij de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om advies vragen. De NVWA voert
vervolgens controles uit voor de handhaving van de vergunningsvoorwaarden. RVO.nl en de
NVWA hebben behoefte aan soortspecifieke informatie over de invasieve exoten van de
vigerende Unielijst en eerste uitbreidingslijst om de vergunningsvoorwaarden en het
vergunningenproces goed te kunnen vormgeven. Dit betreft vooral informatie in relatie tot
het verblijf, vervoer, personeelskwalificaties, markering, aandachts- en actiepunten na
ontsnapping en bevordering van de volksgezondheid door geneeskundige producten van
invasieve exoten.
In opdracht van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van
de NVWA is het voorliggende onderzoeksproject gericht op het verzamelen en beschrijven
van de benodigde kennis en wetenschappelijke informatie over (toekomstige)
Unielijstsoorten voor de beoordeling van vergunningaanvragen, het opstellen van een
voorstel voor minimaal benodigde doel- en middelvoorschriften in een vergunning en het

1

Art. 7, lid 1. De voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten mogen niet opzettelijk:
a) op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht, ook niet door middel van doorvoer onder
douanetoezicht;
b) worden gehouden, ook niet in een gesloten omgeving;
c) worden gekweekt, ook niet in een gesloten omgeving;
d) naar, uit of binnen de Unie worden vervoerd, behalve om in het kader van uitroeiing naar voorzieningen te
worden vervoerd;
f) worden gebruikt of uitgewisseld; of
g) worden toegestaan zich voort te planten, te worden gekweekt of geteeld, ook niet in een gesloten omgeving.
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inrichten van handhavingscontroles op grond van artikel 8 of 9 in EU-verordening
1143/2014.

1.2 Onderzoeksdoelen
Het doel van dit onderzoeksproject is het verzamelen en overzichtelijk beschrijven van
soortspecifieke informatie en kennis voor (toekomstige) Unielijstsoorten voor een voorstel
over:
1. verblijfsvoorwaarden voor een gesloten omgeving waaruit ontsnapping, verspreiding,
verwijdering van invasieve exoten door (on)bevoegden onmogelijk is;
2. vervoersvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping tijdens vervoer;
3. personeelsvoorwaarden voor de aantoonbaarheid van voldoende gekwalificeerd
personeel;
4. doeltreffende markeringen of identificatiewijzen van dieren zonder vermijdbare pijn,
spanning of lijden;
5. voorwaarden voor een continu surveillancesysteem en een noodplan voor het geval
exemplaren ontsnappen of zich verspreiden, met inbegrip van mogelijk effectieve
maatregelen voor een uitroeiingsplan;
6. voorwaarden voor het registreren en documenteren van vergunde activiteiten in een
administratie.
Dit voorstel bevat de minimaal benodigde voorwaarden die de vergunningverlener (RVO.nl)
in een vergunning als doel- en/of middelvoorschrift kan vastleggen om er voor te zorgen dat
de vergunninghouder voldoet aan de criteria van artikel 8 of 9 in EU-verordening 1143/2014.
Aanvullend is informatie verzameld en beschreven over de toepassing van producten van de
Unielijstsoorten voor geneeskundig gebruik en de mate van bevordering van de
volksgezondheid. In dit rapport wordt met ‘Unielijstsoorten’ de 37 huidige invasieve exoten
op de Unielijst en de 12 soorten die momenteel door de Europese Commissie zijn
voorgedragen ter besluitvorming voor een eerste uitbreiding van de Unielijst bedoeld (zie
Tabel 2.1).

1.3 Overzicht en samenhang van het onderzoek
Het onderzoeksproject bestond uit vier fasen die schematisch zijn weergegeven in Figuur
1.1. Fase 1 omvatte het opstellen van een vragenlijst waarmee op een systematische
manier praktijk gedragen informatie is verzameld bij deskundigen betreffende
soortspecifieke kennis voor de Unielijstsoorten over de zes onderdelen van de doelstelling
(§2.1). Aanvullend bevatte fase 1 het opstellen van een lijst met een representatief aantal
deskundigen op het gebied van onderzoek en ex-situ bewaring van Unielijstsoorten (§2.2).
Fase 2 bestond uit het aanvullend uitvoeren van literatuuronderzoek naar specifieke
soorteigenschappen waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van
vergunningsvoorwaarden, zoals de voortplantings- en verspreidingsmechanismen.
Daarnaast is literatuuronderzoek uitgevoerd naar het gebruik van Unielijstsoorten voor
geneeskundige activiteiten, beschikbare markerings- of identificatiemethoden van dieren en
(potentieel) effectieve maatregelen voor een uitroeiingsplan (§2.3). Fase 3 behelsde het
overzichtelijk beschrijven van relevante soorteigenschappen met behulp van een matrix per
soort(groep) (bijlagen 5 - 7). Vervolgens is in fase 4 een voorstel opgesteld met
9

vergunningsvoorwaarden voor de verwachte activiteiten (onderzoek, ex-situ bewaring of
bevordering van de volksgezondheid) met Unielijstsoorten, namelijk algemene voorwaarden
voor alle Unielijstsoorten (hoofdstuk 3) en specifieke voorwaarden per soort(groep)
(hoofdstukken 4 - 6). Hiervoor is de verzamelde informatie bij deskundigen en in de literatuur
gebruikt. Tot slot zijn algemene conclusies getrokken en zijn aanbevelingen gedaan om
relevante kennishiaten op te lossen.

Voorstel voor vergunningsvoorwaarden voor onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige
activiteiten met invasieve exoten van EU-belang op grond van artikelen 8 en 9 van EUverordening 1143/2014

Fase 1

Dataverzameling bij deskundigen over soorteigenschappen en voorwaarden
• Opstellen vragenlijst over het voorkomen van ontsnapping, verspreiding en voortplanting
van invasieve exoten (Bijlage 2)
• Opstellen deskundigenlijst (Bijlage 3)
• Uitvoeren interviews

Fase 2

Literatuurstudie
•

•

Wetenschappelijke informatie: o.a. reproductie- en dispersiemechanismen soorten,
markering dieren, geneeskundige activiteiten
Bestaande wet- en regelgeving: verkennen vergunningsmogelijkheden en -voorwaarden

Fase 4

Fase 3

Beschrijving soorteigenschappen per soort(groep)
•
•

Opstellen matrix met gegevens uit Fasen 1 en 2
Beknopte beschrijving van eigenschappen relevant voor het voorkomen van ontsnapping,
verspreiding en voortplanting van invasieve exoten
Voorstel met vergunningsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor alle invasieve exoten van EU-belang
2. Specifieke voorwaarden voor één of enkele invasieve exoten van EU-belang

Figuur 1.1: Schematische weergave van de onderzoeksopzet en fasering van het project.
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2 Methoden
Tabel 2.1 toont een overzicht van de 49 invasieve exoten, waarvan 37 soorten op de
vigerende Unielijst staan of 12 soorten door de Europese Commissie zijn voorgedragen ter
besluitvorming voor een eerste uitbreiding van de Unielijst.
Tabel 2.1: Invasieve exoten van de vigerende Unielijst en invasieve soorten ter besluitvorming voor
een eerste uitbreiding van de Unielijst.
a

b

Ongewervelden

Planten

Vigerende Unielijstsoorten
Wetenschappelijke soortnaam
Nederlandse soortnaam
Terrestrische planten
Baccharis halimifolia
Struikaster
Heracleum persicum
Perzische berenklauw
Heracleum sosnowskyi
Lysichiton americanus
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata
Zoetwaterplanten
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Myriophyllum aquaticum
Zoetwaterschaaldieren
Eriocheir sinensis
Orconectes limosus
Orconectes virilis
Pacifastacus leniusculus
Procambarus clarkii
Procambarus fallax
Insecten
Vespa velutina nigrithorax

Gewervelden

Zoetwatervissen
Perccottus glenii
Pseudorasbora parva
Amfibieën
Lithobates (Rana) catesbeianus
Reptielen
Trachemys scripta

a

Vogels
Corvus splendens
Oxyura jamaicensis
Threskiornis aethiopicus
Zoogdieren
Callosciurus erythraeus
Herpestes javanicus
Muntiacus reevesi
Myocastor coypus
Nasua nasua
Procyon lotor
Sciurus carolinensis
Sciurus niger
Tamias sibiricus

Soorten voor besluitvorming eerste uitbreiding Unielijst
Wetenschappelijke soortnaam
Nederlandse soortnaam
Terrestrische planten
Asclepias syriaca
Zijdeplant
Gunnera tinctoria
Reuzenrabarber,
c
mammoetblad
Heracleum mantegazzianum
Reuzenberenklauw
Impatiens glandulifera
Reuzenbalsemien
Microstegium vimineum
NT
c
Pennisetum setaceum
Lampenpoetsergras

Sosnowski's berenklauw
Moeraslantaarn
NT
NT
Kudzu
Waterwaaier
Waterhyacinth
Grote waternavel
Verspreidbladige waterpest
Waterteunisbloem
Kleine waterteunisbloem
Parelvederkruid

Zoetwaterplanten
Alternanthera philoxeroides
Elodea nuttallii
Myriophyllum heterophyllum

NT
Smalle waterpest
Ongelijkbladig vederkruid

Vogels
Alopochen aegyptiacus

Nijlgans

Zoogdieren
Nyctereutes procyonoides
Ondatra zibethicus

Wasbeerhond, marterhond
Muskusrat

Chinese wolhandkrab
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft
Geknobbelde Amerikaanse
rivierkreeft
Californische rivierkreeft
Rode Amerikaanse rivierkreeft
Marmerkreeft
Aziatische hoornaar c
Amoergrondel
Blauwband
Amerikaanse brulkikker
Roodwang-, geelwang- en
geelbuikschildpad
Huiskraai
Rosse stekelstaart
Heilige ibis
Pallas’ eekhoorn
Indische mangoeste
Muntjak
Beverrat
Rode neusbeer
Gewone wasbeer
Grijze eekhoorn
Amerikaanse voseekhoorn
Siberische grondeekhoorn
b

(Europese Commissie, 2016c), (Europese Commissie, 2016a),
geregistreerd in Nederlands soortenregister, NT: Niet toegekend.
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c

Nederlandse soortnaam niet

In dit project is via drie sporen soortspecifieke kennis en informatie verzameld over deze
Unielijstsoorten, namelijk: 1) door gestructureerde interviews met deskundigen op het gebied
van onderzoek en ex-situ bewaring van invasieve exoten waarbij gebruik is gemaakt van
een vragenlijst (§2.1), 2) door systematische zoekopdrachten in de wetenschappelijke en
professionele literatuur (§2.2.1), en 3) door een analyse van bestaande wet- en regelgeving
om vergunningsmogelijkheden en -voorwaarden te verkennen die relevant zijn voor artikelen
8 en 9 in EU-verordening 1143/2014 (§2.2.2). Een verklarende woordenlijst is toegevoegd
aan het rapport met een toelichting van gebruikte terminologie en afkortingen (hoofdstuk 11).

2.1 Vragenlijst en deskundigen
Met behulp van een vragenlijst is een systematische inventarisatie uitgevoerd van praktijk
gedragen soortspecifieke kennis van Unielijstsoorten over de zes onderdelen: verblijfs- en
vervoersvoorwaarden,
personeelseisen,
markering,
aandachtspunten
voor
een
surveillancesysteem en een noodplan na ontsnapping of verspreiding van een invasieve
exoot en registratie en documentatie. Daarnaast is geïnventariseerd in hoeverre de
volksgezondheid bevorderd wordt door toepassing van producten van de soorten voor
geneeskundig gebruik. De vragen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de informatie die nodig is
voor de beoordeling van gestelde voorwaarden in artikel 8 van EU-verordening 1143/2014
(Europese Commissie, 2014). De inhoud van artikelen 8 en 9 zijn weergegeven in bijlage 1.
Aanvullend is gevraagd naar de aanwezigheid van documentatiemateriaal ter ondersteuning
van de gegeven praktijkinformatie. Een volledige versie van de vragenlijst is beschikbaar in
bijlage 2.
Deskundigen op het gebied van onderzoek en ex-situ bewaring van Unielijstsoorten zijn
telefonisch en persoonlijk benaderd om de vragen te beantwoorden op basis van hun
praktijkervaringen en expertise. Dit gaat om deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de
milieuveiligheid van experimentele faciliteiten voor milieugevaarlijke organismen, betrokken
zijn bij milieuvergunningverlening daarvoor in Nederland of beschikken over kennis van
soorteigenschappen die relevant zijn bij het opstellen van vergunningsvoorwaarden.
Daarnaast zijn buitenlandse collega’s van het Wetenschappelijk Forum voor Invasieve
Exoten van de Europese Commissie geraadpleegd. Bijlage 3 bevat de lijst met organisaties
waar de benaderde deskundigen werkzaam zijn.
In de EU-verordening 1143/2014 is ex-situ bewaring gedefinieerd als het bewaren van
bestanddelen van de biologische diversiteit buiten hun natuurlijke habitat. Hierbij gaat het
om de instandhouding van soorten in de EU of wereldwijd. Het bewaren of op voorraad
hebben van exemplaren van invasieve exoten voor het uitvoeren van experimenten vallen
onder de activiteit onderzoek.

2.2 Literatuurstudie
2.2.1 Wetenschappelijke en professionele literatuur
Een literatuuronderzoek is uitgevoerd in aanvulling op de verkregen kennis door interviews
met deskundigen. Per soort zijn ‘factsheets’ gezocht op diverse de nationale en
internationale websites met informatie over invasieve exoten: www.cabi.org/isc, www.q12

bank.eu/Plants, www.invasieve-exoten.nl, www.ias.biodiversity.be, www.europe-aliens.org
en www.nobanis.org, www.iucngisd.org. Deze documenten bevatten vooral gegevens over
soorteigenschappen. Voor een overzicht van soorteigenschappen zijn tevens de resultaten
gebruikt van een eerdere literatuurstudie over soortinformatie van 17 invasieve exoten van
EU-belang, namelijk voor de Amerikaanse brulkikker, Aziatische hoornaar, roodwang-,
geelwang- en geelbuikschildpad, Chinese wolhandkrab, gevlekte, geknobbelde en rode
Amerikaanse rivierkreeft, Californische rivierkreeft, marmerkreeft, kudzu, blauwband, heilige
ibis, muntjak, wasbeer en Siberische grondeekhoorn (De Hoop et al., 2016).
Twee zoekmachines (Web of Science en Google Scholar) zijn gebruikt om
wetenschappelijke literatuur (peer reviewed artikelen, rapporten en proefschriften) te
verzamelen via de digitale bibliotheekfaciliteiten van de Radboud Universiteit, diverse ‘open
access’ faciliteiten en ResearchGate. Indien nodig is voor een soort of cluster van soorten
één of meerdere zoekopdrachten uitgevoerd met verschillende zoektermen in de
zoekmachines (bijlage 4). Deze termen waren gerelateerd aan de soorteigenschappen die
relevant zijn bij het opstellen van vergunningsvoorwaarden. Per zoekopdracht zijn de eerste
20 zoekresultaten beoordeeld op bruikbare informatie aan de hand van de titel en
samenvatting van het document. Daarbij is gezocht naar informatie over eigenschappen
waarmee rekening moet worden gehouden ter voorkoming van ontsnapping uit een verblijf
of vervoersmiddel en bij de verspreiding in het wild, zoals het gedrag, reproductiemechanismen en dispersiemechanismen. Daarnaast is informatie gezocht over het gebruik
van Unielijstsoorten voor de bevordering van de volksgezondheid, beschikbare markering- of
identificatiemethoden van dieren en (potentieel) effectieve maatregelen voor een
uitroeiingsplan. Bij het verzamelen van gerapporteerde maatregelen is vooral uitgegaan van
de systematiek en kennis uit De Hoop et al. (2016), omdat binnen het tijdsbestek en de
beschikbare middelen in dit project geen uitputtende studie mogelijk is. Aanvullend is
informatie gehaald uit beschikbare risicobeoordelingen die door de EU worden gebruikt bij
de besluitvorming om soorten op de Unielijst te zetten.
2.2.2 Bestaande wet- en regelgeving
EU-verordening 1143/2014 heeft geen afstemmingsbepaling met andere wet- en
regelgeving. Het voldoen aan verplichtingen in deze verordening heeft daarom niet
automatisch tot gevolg dat tegelijkertijd is voldaan aan de verplichtingen in andere wet- en
regelgeving of visa versa. In het voorliggende onderzoeksrapport is wel gebruik gemaakt
van bestaande wet- en regelgeving om vergunningsmogelijkheden en –voorwaarden te
verkennen en, indien relevant, op te nemen in het huidige voorstel met voorwaarden
overeenkomstig artikelen 8 en 9 van EU-verordening 1143/2014.
Zo beschrijft bijlage 1 van Richtlijn 2008/61/EG de algemene voorwaarden waaronder
schadelijk plantaardig materiaal voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden in de
EU mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht (Europese
Commissie, 2008). In Nederland heeft de NVWA een eisentabel opgesteld voor het
aanvragen van een ontheffing op grond van richtlijn 2008/61/EG. In het voorliggende rapport
is, wanneer dat relevant is, informatie uit de vrij beschikbare eisentabel en een nog niet
gepubliceerde update (R&D Fyto Eisentabel 3.0) gebruikt voor het opstellen van algemene
voorwaarden voor alle invasieve exoten en soortspecifieke voorwaarden voor aquatische en
terrestrische exotische planten (NVWA, 2016f).
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Diverse onderzoeksinstellingen beschikken over quarantainefaciliteiten voor milieugevaarlijke organismen waarbij strikte regels en normen moeten worden gehanteerd om
milieurisico’s te voorkomen. Relevante informatie uit de leidraad voor het opzetten van een
handboek voor de organisatie, procedures en administratie van ingeperkt gebruik van
genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) is gebruikt voor het voorstel in dit
onderzoeksrapport, zoals algemene inrichtingsvoorschriften van plantenkassen en
werkvoorschriften voor transport en schoonmaak (Arbo- en Milieudienst Radboud
Universiteit en Radboudumc, 2006).
Voor gewervelden die worden gebruikt voor experimentele en andere wetenschappelijke
doeleinden zijn algemene en soortspecifieke richtlijnen voor de accommodatie beschreven
in Appendix A van de Europese Conventie voor de bescherming van gewervelden in
experimenten (ETS Nr. 123) en in de Europese Richtlijn 2010/63/EU (Council of Europe,
2006; Europees Parlement, 2010). Hierin zijn enkele algemene richtlijnen met betrekking tot
het verblijf van gewervelden beschreven, inclusief één specifieke richtlijn voor amfibieën om
ontsnapping te voorkomen. Deze richtlijnen hebben hoofdzakelijk betrekking op de inrichting
van ingeperkte ruimtes om het welzijn van dieren te waarborgen en zijn daardoor
grotendeels niet relevant voor het voorstel met vergunningsvoorwaarden om ontsnapping en
verspreiding te voorkomen. Wat betreft het dierenwelzijn is in EU-verordening 1143/2014
alleen de verplichting opgenomen de markering van dieren met behulp van methoden die
geen vermijdbare pijn, spanning of lijden veroorzaken (bijlage 1).

2.3 Dataverwerking
Dit rapport bevat een voorstel voor algemene vergunningsvoorwaarden (hoofdstuk 3) en
soortspecifieke vergunningsvoorwaarden (hoofdstukken 4 - 6) ter voorkoming van
ontsnapping en verspreiding van Unielijstsoorten. Dit zijn de minimaal benodigde
voorwaarden die de vergunningverlener in een vergunning als doel- en/of middelvoorschrift
kan vastleggen om er voor te zorgen dat de vergunninghouder voldoet aan de criteria van
artikelen 8 en 9 in EU-verordening 1143/2014. Deze geformuleerde voorwaarden zijn
gebaseerd op de soortspecifieke kennis en informatie die via de drie sporen is verzameld,
namelijk: 1) door interviews met deskundigen, 2) door systematische zoekopdrachten in de
wetenschappelijke en professionele literatuur, en 3) door analyse van bestaande wet- en
regelgeving. De informatie bestaat uit relevante soorteigenschappen, bestaande wet- en
regelgeving met bruikbare eisen en richtlijnen en mogelijkheden voor het verblijf, vervoer,
bevoegd personeel, markering, eliminatie en registratie van handelingen met Unielijstsoorten
om ontsnapping en verspreiding te voorkomen.
2.3.1 Soorteigenschappen
Soorteigenschappen die relevant zijn voor het opstellen van vergunningsvoorwaarden voor
het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten van en met
Unielijstsoorten zijn beschreven op basis van verzamelde kennis en informatie bij
deskundigen en in de wetenschappelijke en professionele literatuur. Informatie over de
vermeerdering en verspreiding van alle relevante levensstadia van soorten is noodzakelijk
om te bepalen aan welke algemene en soortspecifieke voorwaarden het verblijf, vervoer,
personeel en markeringen dienen te voldoen voor de verschillende invasieve exoten
(§2.3.2). Per soort(groep) zijn de reproductie- en dispersiemechanismen overzichtelijk in een
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matrix weergegeven waarbij de eigenschappen kort zijn toegelicht in de tekst van de bijlagen
5 – 7.
In de matrix voor aquatische en terrestrische planten is aangegeven of de desbetreffende
eigenschappen wel (Ja) of niet (Nee) bij de soort horen. Wanneer deze informatie ontbreekt,
is onbekend (O) ingevuld. Voor een overzicht van planteneigenschappen is gebruik gemaakt
van een tabel met planteneigenschappen in Matthews et al. (2015).
2.3.2

Vergunningsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
De minimaal benodigde algemene vergunningsvoorwaarden om ontsnapping en
verspreiding te voorkomen zijn van toepassing op alle Unielijstsoorten (hoofdstuk 3). De
voorwaarden zijn overzichtelijk weergegeven in een matrix en zijn opgedeeld zes
categorieën:
1. Verblijfsvoorwaarden voor ingeperkte binnen- en buitenruimten (buitenhouden van
onbevoegde personen en ongewenste dieren, binnenhouden van Unielijstsoorten), het
afvalbeheer en schoonmaak- en onderhoudsprotocollen;
2. Personeelseisen voor onderzoek-, schoonmaak en onderhoudsmedewerkers en
voorwaarden voor kennisoverdracht;
3. Vervoersvoorwaarden waarbij is ingegaan op de herkomst van de organismen en het
vervoer en/of de afvoer naar derden voor, tijdens en/of na het gebruik van de soort;
4. Markeringen voor dieren;
5. Voorwaarden voor de eisen na ontsnapping of verspreiding op basis van een continu
surveillancesysteem, meldingsprotocol en potentieel effectieve eliminatiemaatregelen;
6. Voorwaarden voor het registreren en documenteren van vergunde activiteiten in een
administratie.
In de matrix is met codes de herkomst van de informatie aangegeven, namelijk:
 ED: kennis verzameld bij externe deskundigen op het gebied van onderzoek met
invasieve exoten;
 EU-DO: uitvoeringsverordening 2016/145 betreffende het begeleidend document dat als
bewijs dient voor de verleende vergunning (Europese Commissie, 2016b);
 EU-DW: Richtlijn 2010/63/EU betreffende bescherming van dieren voor
wetenschappelijke doeleinden (Europees Parlement, 2010);
 EU-IE: EU-verordening 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van de
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (Europese Commissie,
2014);
 FE: de fytosanitaire eisentabel van de NVWA (NVWA, 2016f);
 GGO-H: de leidraad voor een handboek voor GGO’s bij ingeperkt gebruik (Arbo- en
Milieudienst Radboud Universiteit en Radboudumc, 2006);
 GGO-L: de Richtlijn 2009/41/EG betreffende het ingeperkte gebruik van genetisch
gemodificeerde micro-organismen in de Europese Unie (Europees Parlement, 2009);
 IATA: Live Animal Regulations van de International Air Transport Association (IATA,
2017);
 ID: inzicht van interne deskundigen (auteurs) gebaseerd op informatie over
soorteigenschappen;
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PM: protocol voor het voorkomen van ontsnapping van muggen uit een buitenfaciliteit
tijdens onderzoek (Benedict et al., 2008);
WOD: Wet op de dierproeven (Wet op de dierproeven, 2014).

Soortspecifieke voorwaarden
Minimaal benodigde vergunningsvoorwaarden die specifiek van toepassing zijn op één of
meerdere Unielijstsoorten van EU-belang zijn beschreven voor planten (hoofdstuk 4),
ongewervelden (hoofdstuk 5) en gewervelden (hoofdstuk 6). Voor iedere soort(groep) is een
aparte matrix opgesteld waarin zowel de algemene als soortspecifieke voorwaarden zijn
opgenomen voor de zes categorieën verblijf, personeel, vervoer, markering, eisen na
ontsnapping en registratie.
Waar mogelijk is een invulling van de voorwaarden beschreven, bijvoorbeeld door het
benoemen van specifieke materialen en afmetingen. In aanvulling op de zes categorieën is
aangegeven of producten van Unielijstsoorten voor geneeskundig gebruik worden toegepast
en in welke mate deze middelen de volksgezondheid bevorderen. Deze informatie geeft aan
of vergunningaanvragen te verwachten zijn op grond van geneeskundige activiteiten (artikel
8, lid 1, EU-verordening 1143/2014).
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3 Algemene vergunningsvoorwaarden invasieve exoten
Dit hoofdstuk bevat een voorstel voor minimaal benodigde algemene vergunningsvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van alle Unielijstsoorten
bij het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten (Tabel 3.1).
Een onderscheid is gemaakt tussen voorwaarden voor verblijf, vervoer, personeel,
markering, aandachtspunten na ontsnapping en registratie en documentatie vanwege de
gestelde verplichtingen voor een vergunningaanvraag op grond van artikel 8 in EUverordening 1143/2014 (Europese Commissie, 2014). Bij de verblijfsvoorwaarden is
onderscheid gemaakt tussen activiteiten binnen (laboratoria, kasfaciliteiten, binnenvolières
en -kooien) en buiten (mesocosms, kooien, volières, proefvelden, -sloten en -vijvers). De
opgestelde voorwaarden zijn van toepassing op zowel het in voorraad houden van
exemplaren en uitvoeren en beëindigen van activiteiten met Unielijstsoorten, tenzij anders is
aangegeven. Het is belangrijk dat effectieve maar geen boven proportionele eisen worden
gesteld in verhouding tot het ontsnappings- en verspreidingsrisico van de invasieve exoot,
de omvang en het type onderzoek
Het aantal aanwezige exemplaren mag de capaciteit van de gesloten omgeving niet
overstijgen op grond van artikel 8, lid 2 van de EU-verordening. Een te grote hoeveelheid
exemplaren draagt namelijk bij aan een verhoogd risico op ontsnapping en verspreiding van
de invasieve exoten. Hiertoe kan een verplichting worden opgenomen in de verleende
vergunning en achteraf worden gecontroleerd door de NVWA.
Soortspecifieke voorwaarden en voorbeelden zijn beschikbaar in de hoofdstukken voor
planten, ongewervelden en gewervelden (hoofdstukken 4 - 6).

3.1 Verblijf
De EU-verordening 1143/2014 vereist dat Unielijstsoorten worden gehouden en behandeld
in een gesloten omgeving waarbij de exemplaren en reproduceerbare delen fysiek zijn
geïsoleerd en niet kunnen ontsnappen, zich verspreiden of door (on)bevoegden worden
verwijderd. Dit wordt ook gewaarborgd door de schoonmaak-, afvalbeheer- en
onderhoudsprotocollen. De exemplaren worden zodanig uit de omgeving verwijderd,
afgevoerd, vernietigd of op humane wijze gedood, dat verspreiding of voortplanting buiten de
omgeving waar ze gehouden worden onmogelijk is (artikel 8, lid 2, sub a en lid 3) (Europese
Commissie, 2014). Het risico op ontsnapping, verspreiding of verwijdering wordt op
doeltreffende wijze beheerst waarbij rekening wordt gehouden met de identiteit, de biologie
en de verspreidingsvormen van de soort, de activiteit en de beoogde gesloten omgeving, de
interactie met het milieu en andere relevante factoren (artikel 8, lid 2, sub e).
De opgestelde minimale verblijfsvoorwaarden zijn opgedeeld in vier categorieën: ingeperkte
ruimte voor opslag of experimenten, afvalbeheer, schoonmaak- en onderhoudsprotocollen.
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3.1.1

Ingeperkte ruimte

Algemeen
Een gesloten omgeving wordt in de huidige rapportage aangeduid met ‘ingeperkte ruimte’.
Een ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte om ontsnapping en verspreiding van
Unielijstsoorten en betreding door onbevoegde personen of ongewenste dieren te
voorkomen. In de praktijk zal een ingeperkte binnenruimte zich vaak in een faciliteit
bevinden, zoals een laboratorium of kas. Een ingeperkte buitenruimte van een faciliteit zal
gezien de aard van de Unielijstsoorten vaak bestaan uit mesocosms, proefvelden,
proefsloten, kooien of volières. De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een
deurdranger die er voor zorgt dat het uitslaande deel zelfsluitend is. Een
overzichtsplattegrond is beschikbaar en wordt aangeleverd door de vergunningaanvrager
van de binnen- en buitenruimten voor experimenten met en/of opslag van Unielijstsoorten.
Indien meerdere ruimtes worden gebruikt voor activiteiten met Unielijstsoorten, is het van
belang dat de werkvoorschriften die zijn gebaseerd op de vergunningsvoorwaarden in alle
onderzoeks- en opslagfaciliteit(en) consistent worden toegepast voor het voorkomen van
ontsnapping, verspreiding en verwijdering door (on)bevoegden.
Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Een buitenruimte van een faciliteit is omheind met een hek tegen onbevoegde personen. De
toegangsdeur of -poort tot de ingeperkte binnen- of buitenruimte wordt afgesloten voor
onbevoegden en is alleen toegankelijk met een pas of sleutel voor bevoegd personeel
(definitie beschikbaar in §3.3). Bevoegde studenten of gastmedewerkers hebben alleen
toegang tijdens de duur van het experiment.
Op de locatie is duidelijk gewezen op de aanwezigheid en het verspreidingsrisico van
invasieve exoten met behulp van een poster op de deur van binnenruimte of op een
(weerbestendig) informatiebord bij de buitenruimte. De poster of het bord bevat tekst, en
eventueel een gevarenteken, dat het verspreidingsrisico overbrengt, zoals ‘Meenemen en
verspreiden planten / dieren verboden’ en ‘Verboden voor onbevoegden’. Aanvullend staan
de namen en telefoonnummers van de verantwoordelijke medewerkers en eventueel de
Biologisch Veiligheidsfunctionaris vermeldt.
Indien geen specifieke voorzieningen worden getroffen kunnen dieren van buiten de
experimentele voorziening, zoals grazers, knagers en predatoren (vogels of zoogdieren),
bijdragen aan ontsnapping en verspreiding van Unielijstsoorten door hun aanwezigheid,
vraat of aantasting van de omheining. Ze verspreiden ongewenst zaden en plantenfragmenten doordat deze aan de vacht, veren of poten blijven hangen. Door begrazing of
predatie worden invasieve exoten (deels) opgegeten of meegenomen en mogelijk
levensvatbare (delen van) organismen verspreid buiten de ingeperkte ruimte. Knaag- of
graafgedrag tast omheiningen aan en creëert ontsnappingsmogelijkheden voor de gehouden
Unielijstsoort.
Ten eerste wordt potentiële ontsnapping en verspreiding van Unielijstsoorten door
ongewenste dieren voorkomen door afscherming van de buitenruimte met minimaal één van
de volgende middelen: 1) standaard net of kooi (maaswijdte 2 x 2 cm) of 2) een hagelnet
(maaswijdte 2 x 8 mm), afhankelijk van de gehouden invasieve exoot. Ten tweede wordt
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minimaal de directe omgeving van ingeperkte buitenruimtes op een zodanige wijze ingericht
dat woekering van planten of vestiging van dieren die door graaf- en knaagactiviteiten de
voorzieningen beschadigen wordt voorkomen. Gangbare maatregelen rondom de omheining
zijn het aanleggen van bestrating of het maaien van de vegetatie. Indien in de praktijk blijkt
dat de maaswijdte onvoldoende is of afscherming toch wordt beschadigd door bijvoorbeeld
knaagdieren zal de vergunninghouder hiervan melding doen bij het bevoegd gezag en na
overleg hiermee afdoende maatregelen treffen om ontsnapping te voorkomen.
Naast het weren van ongewenste dieren heeft afscherming met een kooi of net bij
ongewervelden en gewervelden ook het voordeel dat de invasieve exoten binnen het verblijf
worden gehouden. Hiervoor moet de maaswijdte van het net of gaas wel kleiner zijn dan de
afmeting van de gehouden exemplaren.
Binnenhouden invasieve exoten
Unielijstsoorten worden in de ingeperkte ruimte binnengehouden door: 1) het gebruik van
stevige materialen voor de ingeperkte ruimte en 2) het voorkomen van contact van
exemplaren met verspreidingsmedia, zoals mensen, water, lucht en land. Beschadiging van
de ingeperkte ruimte door de gehouden invasieve exoten moet worden voorkomen zodat
geen ontsnappingsmogelijkheden ontstaan. Potentiële beschadiging door de Unielijstsoorten
hangt af van de soorteigenschappen. Indien beschikbaar, zijn specificaties voor materialen
beschreven in de hoofdstukken met soortspecifieke eisen (hoofdstukken 4 – 6). Maatregelen
ter voorkoming van ontsnapping via verspreidingsmedia zijn vooral afhankelijk van
soortspecifieke eigenschappen, zoals het gedrag, voortplantings- en verspreidingsmechanismen. Drie maatregelen gelden echter voor (vrijwel) alle Unielijstsoorten, namelijk
het zorgdragen dat exemplaren niet door mensen worden meegenomen, het voorkomen van
voortplanting en het beperken van het risico op ontsnapping bij overstromingen.
Soortspecifieke voorwaarden zijn beschreven in hoofdstukken 4 – 6.
Mensen
Het meenemen van (overtollige) exemplaren door derden mag niet worden toegestaan door
de vergunninghouder, met uitzondering van geautoriseerd personeel voor activiteiten tijdens
het onderzoek of (afval)verwijdering. Unielijstsoorten mogen alleen aan derden worden
meegegeven voor onderzoek mits deze partij beschikt over een vergunning voor het houden
van de soort, voor zover relevant en toegestaan in andere wettelijke kaders, en het vervoer
volgens voorwaarden voor invasieve exoten geschiedt.
Natuurlijk
Voortplanting wordt voorkomen, tenzij een vrijstelling van artikel 7, lid 1g van EUverordening 1143/2014 specifiek is aangevraagd en is aangetoond dat het redelijkerwijze en
logisch noodzakelijk is voor het doel van de aangevraagde vergunning. Het voorkomen van
ongeslachtelijke voortplanting van bijvoorbeeld planten en de marmerkreeft is zeer moeilijk,
zodat hiervoor geen specifieke voorwaarden zijn opgesteld. Het voorkomen van
geslachtelijke voortplanting in het verblijf of het vervoersmiddel verkleint het risico op
ontsnapping en verspreiding van planten en dieren. Hiervoor worden minimaal mannelijke
en vrouwelijke exemplaren gescheiden van elkaar gehouden en vervoerd. Voor alle
soort(groepen) zijn specifieke minimale voorwaarden beschreven in hoofdstukken 4 - 6.
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Water
Experimentele buitenfaciliteiten waar een reële kans bestaat op overstromingen worden niet
gebruikt voor invasieve exoten, om ontsnapping en verspreiding van aquatische planten en
dieren en zoogdieren die zwemmen naar nabije watersystemen te voorkomen.
3.1.2 Afvalbeheer
Vanuit het voorzorgsprincipe mag geen afvalstroom worden gebruikt met een risico op
verspreiding van levende exemplaren, zaden en andere propagules of zelfs fragmenten in
het geval van vegetatief vermeerderende planten, naar het milieu. De voorwaarden voor
afvalbeheer zijn per soort of soortgroep beschreven in hoofdstukken 4 – 6. Bij experimenten
op verschillende locaties binnen de onderzoeksfaciliteit is het van belang dat dezelfde
voorwaarden worden aangehouden met betrekking tot afvalverwerking en -afvoer.
3.1.3 Schoonmaakprotocol
Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren in ingeperkte ruimten en op gebruikte
materialen worden verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer van de
desbetreffende soort of soortgroep.
3.1.4 Onderhoudsprotocol
Reparaties aan materiaal, apparatuur en/of systemen in de binnen- en buitenruimten vinden
plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker die zorg draagt dat exemplaren niet
bedoeld of onbedoeld worden meegenomen of ontsnappen. Het onderhoudsprotocol bevat
een plan voor de vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en het
voorkomen van ontsnapping en verspreiding niet meer kan worden gegarandeerd.

3.2 Vervoer
De EU-verordening 1143/2014 (artikel 8, lid 2, sub c) vereist dat het vervoer naar en van de
gesloten omgeving plaatsvindt onder omstandigheden die de ontsnapping van de invasieve
exoten of verspreiden van reproduceerbare delen of zaden onmogelijk maken (Europese
Commissie, 2014). Om het risico op ontsnapping en verspreiding laag te houden, vindt
alleen het minimaal benodigde vervoer plaats voor het verkrijgen van exemplaren voor
onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten, het hanteren van exemplaren
tijdens het onderzoek en het verwerken van afval tijdens en na afloop van onderzoek.
3.2.1 Herkomst exemplaren
Invasieve exoten voor onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten kunnen in
de faciliteit van de vergunningaanvrager aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan zijn drie
opties mogelijk om het materiaal te verkrijgen: 1) verzamelen in de natuur of op locaties
waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen, 2) via een ander onderzoeksinstituut met een
daartoe verstrekkende vergunning of commercieel bedrijf met een voorraad exemplaren, of
3) geïmporteerd van buiten de EU. Een minimale voorwaarde is de registratie van de
herkomst van de invasieve exoten door de verantwoordelijk medewerker in de administratie
(§3.6).
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Natuur
Voor de verzameling van Unielijstsoorten in Nederland of andere EU-lidstaten kan naast
toestemming op grond van EU-verordening 1143/2014, ook toestemming nodig zijn op grond
van andere wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor de betreding van Natura 2000 gebied. De
vergunningaanvrager houdt hier tevens rekening mee.
Onderzoeksinstituut / commercieel bedrijf
Het uitvoeren van onderzoek met planten of dieren die zijn verzameld in het veld is niet altijd
mogelijk, afhankelijk van de eisen van het experiment zoals het aantal individuen, het
levensstadium, de vangstmogelijkheden (dieren) of de aan- of afwezigheid van bloeiwijzen
(planten). De invasieve exoten worden dan verkregen bij 1) een ander onderzoeksinstituut
dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt, of 2) een commercieel
bedrijf dat nog beschikt over een voorraad exemplaren die zijn verworven voor de soort werd
opgenomen in de Unielijst. De houders van een commerciële voorraad exemplaren van
invasieve exoten vallen namelijk onder de overgangsbepaling van artikel 32 in de EUverordening 1143/2014. Maximaal twee jaar na het opnemen van de soort op de Unielijst
mag de voorraad exemplaren worden overgedragen aan instellingen voor onderzoek, ex-situ
bewaring en geneeskundige activiteiten, mits ze in een gesloten omgeving worden
gehouden en vervoerd (Europese Commissie, 2014). Voor de 37 invasieve exoten die op de
vigerende Unielijst staan is de einddatum voor deze regeling 3 augustus 2018 (zie Tabel
2.1). Voor de uitwisseling van exemplaren tussen instituten kan eventueel een (Standard)
Material Transfer Agreement worden gebruikt. Ongeregistreerde handel wordt hierdoor
voorkomen.
Van buiten de EU
Import vanuit een niet-EU-lidstaat is mogelijk, mits de importeur hiervoor beschikt over een
vergunning.
3.2.2 Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Een Unielijstsoort moet altijd vergezeld gaan met: 1) de verleende vergunning op basis
waarvan activiteiten met deze soort mogen worden uitgevoerd, overeenkomstig artikel 8 of 9
van de EU-verordening, en 2) een document dat als bewijs dient voor deze verleende
vergunning (Europese Commissie, 2016b). Het sjabloon van dit document is beschikbaar in
Uitvoeringsverordening 2016/145 van de Commissie (zie bijlage 8). Dit betekent dat de
vergunninghouder verplicht is om het vervoer van een Unielijstsoort te vergezellen van het
ingevulde, begeleidende document. Dit geldt voor vervoer vanaf de gesloten omgeving naar
een andere locatie en voor de aanvoer van exemplaren van een andere locatie naar de
gesloten omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte. Het
begeleidende document moet worden ingevuld door de bevoegde autoriteit die belast is met
het verlenen van de vergunning op grond van artikel 8, lid 2, of 9, lid 6, van EU-verordening
1143/2014. In Nederland wordt dit document samen met de goedgekeurde vergunning
verstrekt door RVO.nl. Per soort wordt per zending of voorraad één document verleend
(Europese Commissie, 2016b). Het begeleidende document dat samen met de
goedgekeurde vergunning wordt verleend is vooral bedoeld voor de aanwezige voorraad
van de Unielijstsoort. Voor de daarna volgende aan- en afvoerstromen moet opnieuw een
dergelijk begeleidend document bij RVO.nl worden aangevraagd, dat RVO.nl met op maat
ingevulde gegevens zal afgeven zolang de onderliggende vergunning nog steeds geldig is.
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Het vervoer van levensvatbare Unielijstsoorten vindt plaats in middelen van stevig materiaal
waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is. Aanvullend kan het vervoersmiddel niet
worden beschadigd door andere vracht. Soortspecifieke voorwaarden voor planten en dieren
zijn beschreven in hoofdstukken 4 – 6.
Het vervoer van afval en/of dode exemplaren verloopt volgens de voorwaarden van het
afvalbeheer. Het vervoer van levende exemplaren naar derden, zoals andere onderzoeksinstituten, mag alleen plaatsvinden als zij beschikken over een vergunning voor het
houden van de soort, voor zover dit relevant en toegestaan is in andere wettelijke kaders.
De verpakking of het vervoersmiddel is voorzien van een label met een omschrijving van de
inhoud en bij intern transport is aanvullende de naam en contactgegevens van de
verantwoordelijke medewerker toegevoegd. Indien relevant wordt geslachtelijke
voortplanting van invasieve exoten tijdens vervoer voorkomen door het gescheiden
vervoeren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren. Voor aquatische en terrestrische
planten zijn tevens specifieke voorwaarden opgesteld voor het voorkomen van geslachtelijke
voortplanting tijdens het vervoer (§4.2.2).

3.3 Personeel
De EU-verordening 1143/2014 (artikel 8, lid 2, sub b) vereist dat activiteiten met
Unielijstsoorten worden uitgevoerd door personeel met de vereiste kwalificaties, zoals door
de bevoegde autoriteiten is voorgeschreven (Europese Commissie, 2014). Personeel met
toegang tot de ingeperkte binnen- en/of buitenfaciliteiten met invasieve exoten zijn
onderzoekmedewerkers, door hen begeleide tijdelijke medewerkers of bezoekers,
laboranten, geautoriseerde externen (schoonmaak- en onderhoudspersoneel) en met
toezicht belaste ambtenaren van de NVWA (van Zutphen et al., 1991; NVWA, 2016f). Bij
dierproeven met gewervelden zijn ook proefdierdeskundigen, biotechnici, dierverzorgers en
controleurs van de dierexperimentencommissie (DEC) betrokken (van Zutphen et al., 1991).
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener in de vergunning vastlegt dat een
verantwoordelijk medewerker (en één of meerdere vaste vervangers) wordt aangesteld door
de vergunninghouder. Deze verantwoordelijk medewerker dient als aanspreekpunt, houdt
toezicht op het zorgvuldig uitvoeren van de werkzaamheden en naleving van de geldende
voorschriften ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding, het instrueren van nieuwe
(tijdelijke) onderzoekmedewerkers en het bijhouden van de administratie en registratie.
Het is daarom tenminste van belang dat de aangestelde verantwoordelijk medewerker voor
het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van Unielijstsoorten:
 zorg draagt voor het volledig informeren van geautoriseerd personeel over de
ontsnappings- en verspreidingsrisico’s van de invasieve exoten in de ingeperkte ruimten
en vervoersmiddelen en over de wettelijke regelgeving en gestelde voorwaarden in de
vergunning met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring of
geneeskundige activiteiten met invasieve exoten;
 voldoende toeziet op de uitvoering van werkzaamheden van de betrokken onderzoekers
en de tijdelijke medewerkers die zij begeleiden;
 zorg draagt dat het geautoriseerd personeel werkt aan de hand van (standaard)
werkvoorschriften (SWV) die zijn toegespitst op de inrichting van ingeperkte ruimten en
apparatuur van de onderzoeksfaciliteit;
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toeziet dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende
personeelsleden worden uitgevoerd, zoals bij het vervoer en het hanteren van dieren
voor het testen op ziektes. Daarbij worden metingen en andere handelingen met
exemplaren zo veel als mogelijk uitgevoerd in dezelfde ingeperkte ruimte waar de dieren
worden gehouden;
zorg draagt voor het volledig informeren van schoonmaak- en onderhoudspersoneel
over de werkvoorschriften in de ingeperkte ruimten;
zorg draagt voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of
heeft plaatsgevonden;
zorg draagt voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere nodige maatregelen
om de invasieve exoten waarvoor de vergunning is verleend te houden binnen alle
voorwaarden en verplichtingen die aan deze vergunning zijn verbonden.

De eindverantwoordelijkheid voor het voorkomen van verwijdering door (on)bevoegden,
ontsnapping en verspreiding ligt bij het hoofd van het organisatieonderdeel. Echter, de
verantwoordelijk medewerker(s) en ander bevoegd personeel spelen ook een belangrijke rol,
aangezien zij zicht hebben op de dagelijkse gang van zaken.

3.4 Markering
De EU-verordening 1143/2014 (artikel 8, lid 2, sub d) vereist dat invasieve exotische dieren
van EU-belang worden gemarkeerd of op een andere doeltreffende wijze worden
geïdentificeerd met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning of lijden
veroorzaken (Europese Commissie, 2014). Voorbeelden van markeringen zijn het
aanbrengen van kleurstof op de schaal of vacht, het labelen van oren, het inbrengen van
een chip onder de huid of het vastmaken van een ring om de poot of hals. Soortspecifieke
voorstellen voor ongewervelden en gewervelden zijn beschreven in de hoofdstukken 5 en 6.
Markering is niet van toepassing op planten.

3.5 Noodplan na ontsnapping
De EU-verordening 1143/2014 (artikel 8, lid 2, sub e) vereist dat de aanvrager een continu
surveillancesysteem heeft en een noodplan opstelt voor het geval dat exemplaren
ontsnappen of zich verspreiden, met inbegrip van een uitroeiingsplan (Europese Commissie,
2014). Indien zich een ontsnapping of verspreiding voordoet, wordt het noodplan
onmiddellijk uitgevoerd en kan de vergunning tijdelijk of definitief worden ingetrokken. Een
noodplan bevat minimaal vereisten met betrekking tot het surveillancesysteem, een
meldingssysteem van incidenten en eliminatiemaatregelen.
3.5.1 Surveillancesysteem
De vergunninghouder moet over een surveillancesysteem beschikken om te waarborgen dat
eventuele verspreiding van de betreffende invasieve exoot vanuit de ruimtes voor onderzoek
en/of voorraad vroegtijdig wordt gesignaleerd (Europese Commissie, 2014). Dit houdt
minimaal in dat de gebruikte ruimten, materialen en middelen doorlopend worden
gecontroleerd door of onder toezicht van de verantwoordelijk medewerker op mogelijke
ontsnappings- of verspreidingsroutes als gevolg van verminderde kwaliteit of functionaliteit,
zoals een kapotte omheining (§3.3). Waar mogelijk wordt aanvullend de aanwezigheid, de
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toename door voortplanting en ingevoerde exemplaren en de afname door sterfte en
afgevoerde exemplaren gecontroleerd en bijgehouden. De resultaten van de controles
worden gedocumenteerd en geregistreerd (§3.6).
Het surveillancesysteem kan juridisch gezien voor de vergunninghouder alleen verplicht zijn
voor gebouwen en terreinen die in eigendom, huur en/of (erf)pacht zijn. Bij de voorschriften
in de vergunning kan er niet zonder meer vanuit worden gegaan dat de vergunninghouder
surveillance of eliminatiemaatregelen kan uitvoeren op gronden of wateren die niet in zijn
eigendom zijn. Betreding van de grond van derden is wel mogelijk door een toezichthouder
op grond van de Algemene wet bestuursrecht2 of door aangewezen personen op grond van
de Wet natuurbescherming3 (Algemene wet bestuursrecht, 1992; Wet natuurbescherming,
2016). Het incident dient hiervoor onmiddellijk te worden gemeld volgens de voorwaarden in
§3.5.2.
3.5.2 Melding incident
Verschillende incidenten kunnen optreden bij het uitvoeren van activiteiten met invasieve
exoten, zoals de signalering van een ontsnapt exemplaar buiten de ingeperkte ruimte of de
constatering van een ontbrekend exemplaar in de boekhouding. Melding van het betreffende
incident is nodig, omdat de toezichthouder maatregelen moet treffen wanneer de invasieve
exoot buiten het eigen terrein van de vergunninghouder is.
In dergelijke situaties wordt het incident door de verantwoordelijk medewerker namens de
vergunninghouder onmiddellijk gemeld bij het bevoegd gezag. Meerdere overheidsinstanties
hebben verantwoordelijkheden en zijn betrokken bij eventuele noodmaatregelen, namelijk
RVO.nl als vergunningverlener, NVWA als handhaver en controleur, en de Provincie die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van eliminatie- of beheersmaatregelen volgens regels
van de Wet natuurbescherming. Daarom zijn er twee opties mogelijk voor de melding van
een incident door de vergunninghouder, namelijk a) onmiddellijke melding bij één instantie
van het bevoegd gezag en deze instantie draagt dan zorg voor communicatie en afstemming
van benodigde activiteiten met de andere instanties, of b) alle drie de instanties direct op de
hoogte brengen.
De vergunningverlener legt in de vergunning vast dat de vergunninghouder het bevoegd
gezag op drie momenten op de hoogte brengt:
1. direct na de constatering van een ontsnapping of verspreiding, inclusief een omschrijving
van het incident, de oorzaak, aard en omvang van het ontstane risico;
2. bij aanvang van het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen;
3. na afloop van de uitgevoerde maatregelen (inclusief melding van het resultaat).

2

Art. 5:15, lid 1: Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te
betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.
3
Art. 3.18, lid 2: Gedeputeerde staten kunnen ten aanzien van één of meer van de door hen krachtens het eerste
lid aangewezen personen of groepen van personen bepalen dat zij, ter uitvoering van de opdracht, bedoeld in het
eerste lid: a. toegang hebben tot gronden, zo nodig met behulp van de sterke arm. Artikel 3.18 Wnb is relevant
voor Unielijstsoorten
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3.5.3 Eliminatiemaatregelen
In de vergunning wordt een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder na het
vaststellen van de ontsnapping, verspreiding en/of vestiging van de betreffende exemplaren
van de Unielijstsoort(en) op eigen terrein onmiddellijk maatregelen treft om deze exemplaren
te elimineren (planten en dieren) of te vangen en terug te brengen naar de opslag- of
experimentele ruimte (dieren). Ter verificatie van ontsnapping en verspreiding uit de
ingeperkte ruimte, de omvang daarvan en in hoeverre de uitgevoerde maatregelen van het
noodplan de ontsnapping of verspreiding ongedaan hebben gemaakt voert de
vergunninghouder: 1) een controle uit van de ingeperkte ruimte op ontsnappingsroutes, en
2) een vergelijking uit tussen het aantal geregistreerde exemplaren, het aantal getelde
exemplaren in het verblijf en het aantal gevonden exemplaren. Potentiële eliminatiemaatregelen zijn per soort(groep) beschreven in de hoofdstukken 4 – 6.
De bewijslast van de herkomst van een gesignaleerde Unielijstsoort in de omgeving van de
ingeperkte binnen- of buitenruimtes is vooral moeilijk voor aquatische en terrestrische
planten. De soort kan immers ook door derden zijn geïntroduceerd of, afhankelijk van de
aanwezigheid van de soort in Nederland, op natuurlijke wijze vanuit bronpopulaties elders
zijn verspreid. De bewijslast van de herkomst van dieren is gemakkelijker wanneer zij zijn
gemarkeerd door de vergunninghouder (zie §3.4).

3.6 Registratie en documentatie
Registratie en documentatie door de vergunninghouder is vereist bij het naleven en
waarborgen van de vergunde activiteiten. Ten eerste heeft de vergunninghouder hierdoor
een overzicht van de locatie(s) waar de exemplaren zich bevinden, wie de ingeperkte
ruimtes betreedt en exemplaren hanteert en een controleerbaar surveillancesysteem.
Daarvoor wordt minimaal de uitgevoerde actie, naam van de bevoegde, datum en tijd
gekoppeld aan:
 het toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten;
 de herkomst van exemplaren;
 de verzorging van de voorraad exemplaren;
 de markering van aanwezige dieren (niet van toepassing voor planten);
 het transport van levende exemplaren;
 de verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering;
 de reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals een autoclaaf bij
plantenonderzoek) en bouwkundige installaties;
 de schoonmaak van ruimtes en apparatuur;
 de controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk
voor dieren, als onderdeel van het surveillancesysteem);
 de controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen
(onderdeel van het surveillancesysteem).
De leidraad met vereiste documentatie en registratie voor fytosanitaire richtlijnen kan
eventueel worden gebruikt als hulpmiddel (NVWA, 2016f). Het onderhouden en bijhouden
van de gedocumenteerde informatie dient proportioneel en passend te zijn voor de situatie.
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De vergunningverlener kan met registraties en documentatie inzicht krijgen in de naleving
van vergunningsvoorschriften en interne procedures door de vergunninghouder. Daarom is
het raadzaam dat de vergunningverlener in de vergunning opneemt dat tenminste eenmaal
per jaar een interne beoordeling plaatsvindt die wordt uitgevoerd door de vergunninghouder
en wordt gerapporteerd aan de vergunningverlener. De registratie van deze beoordeling
bevat tenminste de datum van de beoordeling, de bevindingen en de maatregelen die bij
eventueel aangetroffen afwijkingen zijn genomen en melding hiervan aan de NVWA indien
de vergunningsvoorwaarden dit vereisen (NVWA, 2016f).
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Tabel 3.1: Voorstel voor minimaal benodigde algemene voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met alle Unielijstsoorten
die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd (conform artikel 8 of 9 van EU-verordening
1143/2014).
Buiten b

X

X

FE

Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante voorwaarden betrekking hebben op alle ruimtes binnen de onderzoeksfaciliteit(en)

X

X

ED

De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een deurdranger dier er voor zorgt dat het uitslaande deel zelfsluitend is

X

X

ID

Een plattegrond wordt geleverd van de locatie met een overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor opslag en / of experimenten

X

X

FE

X

ED, ID

27

Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)

Verblijf

Algemene voorwaarden

Algemeen

a

De ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen betreding door onbevoegden

Buitenhouden
onbevoegden en
ongewenste dieren

De toegangsdeur of -poort is afgesloten voor onbevoegden

X

X

FE

Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met een pas of sleutel

X

X

FE, GGO-H

Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden gehouden, inclusief contactgegevens van de verantwoordelijk medewerker (binnen:
poster op deur, buiten: informatiebord)

X

X

FE

X

ED

Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een ingeperkte binnenruimte geweerd door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die bestand is tegen beschadiging door dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om woekering van planten of beschadiging door graaf- en knaagactiviteiten van dieren te
voorkomen
Binnenhouden
Unielijstsoorten

natuurlijk
mens

Afvalbeheer
Schoonmaakprotocol
Onderhoudsprotocol

Herkomst exemplaren

Vervoer
Voor, tijdens en na
gebruik

Bron c

Binnen b

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het binnenhouden van Unielijstsoorten en het buitenhouden van onbevoegden

Categorie

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen, tenzij de noodzaak voor het doel van de aangevraagde vergunning is aangetoond

X

X

ID

Zorgdragen dat (overtollige) exemplaren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van geautoriseerd personeel voor
afvalverwijdering of onderzoek

X

X

ED, ID

Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende exemplaren worden niet gebruikt

X

X

FE, ID

Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer

X

X

FE, ID

Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker om te voorkomen dat exemplaren worden meegenomen of ontsnappen

X

X

FE

Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en een risico op ontsnapping van exemplaren ontstaat

X

X

PM

De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een commercieel bedrijf met een voorraad exemplaren (tot
3 augustus 2018 voor 37 vigerende Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning

X

X

FE, ID

Exemplaren zijn altijd vergezeld met de verleende vergunning en een begeleidend document (per soort en per zending of voorraad)

X

X

EU-DO

De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend de naam en contactgegevens van de
verantwoordelijke medewerker

X

X

FE

Vervoer van levensvatbare exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is (stevig en goed afgesloten
verpakkingsmateriaal) en die niet beschadigd kunnen worden door andere vracht

X

X

FE

Vervoer afval (inclusief dode exemplaren, substraat, water) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer

X

X

ID

Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning

X

X

ID

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door gescheiden vervoeren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren, indien relevant

X

X

ID

Binnen b

Buiten b

Bron c

Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften

X

X

GGO-L

De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten, inclusief gestelde voorwaarden in
de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten en apparatuur van de onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de voorwaarden en verplichtingen
van de vergunning te houden

X

X

ID, GGO-L

De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige informatievoorziening over werkvoorschriften in de ingeperkte ruimte

X

X

GGO-L

Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan met betrekking tot het controleren van de aanwezigheid, toename en afname van
exemplaren, gebruikte ruimtes, materialen en middelen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding van exemplaren

X

X

FE

X

X

ID

X

X

ED

X

X

FE

X

X

FE

X

X

FE, GGO-H

Categorie

Personeel

Onderzoekmedewerker(s)

Schoonmaak- en
onderhoudspersoneel

Surveillancesysteem
Noodplan na
ontsnapping
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Melding incident

Registratie en
documentatie

a

Administratie

Algemene voorwaarden

Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht van de verantwoordelijk medewerker uitgevoerd en vervolgens gedocumenteerd en
geregistreerd
Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een Unielijstsoort buiten de gesloten omgeving wordt:
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente administratie, het verblijf en de melding
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte exemplaren te vangen of te elimineren
Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping en verspreiding van exemplaren direct bij het bevoegd gezag, later gevolgd door een
melding bij aanvang en na afloop van de uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van het resultaat.
Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
• markering van aanwezige dieren (niet van toepassing voor planten)
• transport van levende exemplaren
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen (surveillancesysteem)
b

Legenda
Markering
X

a

Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

Binnen: laboratoria, kasfaciliteiten, binnenvolières en –kooien & buiten: kooi, volière, mesocosm,
proefveld, proefvijver of proefsloot.
c

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten, EU-DO =
uitvoeringsverordening 2016/145, FE = fytosanitaire eisentabel van de NVWA, GGO-H = leidraad voor
een Handboek GGO bij ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG ingeperkt gebruik GGO, ID =
inzicht interne deskundigen / auteurs, PM = protocol voor muggenonderzoek (Benedict et al., 2008).

4 Soortspecifieke vergunningsvoorwaarden - Aquatische
en terrestrische planten
Het huidige hoofdstuk bevat een voorstel voor de minimaal vereiste vergunningsvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van aquatische en
terrestrische plantensoorten van de (toekomstige) Unielijst bij het uitvoeren van onderzoek,
ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten (Tabel 4.1). Een onderscheid is gemaakt
tussen algemene en soortspecifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn
beschreven in hoofdstuk 3 en de soortspecifieke voorwaarden zijn toegelicht in het huidige
hoofdstuk. De soorteigenschappen die zijn gebruikt bij het opstellen van soortspecifieke
voorwaarden voor aquatische en terrestrische planten zijn beschikbaar in bijlage 5.
Het gebruik van de plantensoorten van de Unielijst voor het ontwikkelen en toepassen van
producten voor gezondheidsverbetering van mensen is voor zover bekend niet van
toepassing geweest. De kans op vergunningaanvragen voor geneeskundige activiteiten is
daarom naar verwachting zeer klein.

4.1 Verblijf
Ingeperkte ruimte
De specifieke verblijfsvoorwaarden in Tabel 4.1 hebben vooral betrekking op het
binnenhouden van planten door het voorkomen van ontsnapping en verspreiding via
zaadvorming, mensen, lucht, water en bodem.
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Het is belangrijk dat in binnen- en buitenruimtes wordt voorkomen dat ongedierte zoals
muizen en ratten bij de onderzoeksopstelling of de voorraad met planten kunnen komen.
Een eerste generieke maatregel voor planten en een minimale vereiste is dat adequate en
legale bestrijdingsmiddelen onmiddellijk worden ingezet bij de aanwezigheid van ongedierte
waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij een risico vormen voor verspreiding van
zaden of plantenfragmenten.
Een tweede generieke maatregel voor planten en minimale vereiste in ingeperkte
binnenruimten is het weren van insecten met behulp van gaas of filters (maximale
maaswijdte van 300 micron of 50 mesh) op ramen en andere ventilatieopeningen om
ontsnapping en verspreiding van plantenmateriaal naar de omgeving tegen te gaan.
Daarnaast worden verborgen routes via plafonds, verbindingen met technische ruimtes,
wandcontactdozen en andere openingen voorkomen, bijvoorbeeld met tochtstrippen. In
buitenruimtes, zoals mesocosms, moeten insecten minimaal worden geweerd door het
plaatsen van insectengaas (maximale maaswijdte van 300 micron of 50 mesh) over de
proefopstelling heen, zodat geen bestuiving en verspreiding van plantfragmenten door
middel van insecten plaatsvindt voor de relevante soorten. Dit zijn vooral terrestrische
planten met een kans op vorming van vruchtbare zaden in Nederland door bestuiving via
insecten (bijlage 5).
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2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Het voorkomen van voortplanting is een belangrijke maatregel om verspreiding van
levensvatbare plantendelen te voorkomen als dit niet tot de doelstelling van de activiteit
behoort. Vooral planten die in Nederland levensvatbare zaden vormen en/of zich vegetatief
vermeerderen met ondergrondse of bovengrondse plantendelen vormen een hoog
ontsnappingsrisico. Passieve verspreiding of verspreiding van vegetatieve plantendelen via
lucht, water en bodem kan worden voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat binnen- en
buitenruimten zijn voorzien van fysieke maatregelen. Geslachtelijke voortplanting
(zaadvorming) en verspreiding van zaden kunnen beiden worden voorkomen.
Zaadvorming
Een generieke voorwaarde wordt opgenomen om zaadvorming met de meest effectieve
methode te voorkomen. Specifieke voorwaarden kunnen worden toegevoegd waarbij wordt
aangegeven dat zaadvorming wordt voorkomen door de toepassing van één van de
volgende maatregelen, zoals:
1. de bloeiwijze afknippen;
2. het gebruik maken van één geslacht bij tweehuizige planten;
3. de bloeiwijzen omhullen met een dichte zak zodat de zaden worden opgevangen
voordat deze in de lucht, het water of op de bodem terecht komen.
De aanwezigheid van bloeiwijzen en zaden is onder andere afhankelijk van het seizoen, de
duur van het experiment, de aanwezigheid van vrouwelijke en mannelijke geslachten en de
mogelijkheid tot bestuiving. Daarnaast kan het gebruik van deze maatregelen ongewenst
zijn, afhankelijk van de doelstelling van de activiteit.
Voor een aantal plantensoorten met een zeer hoog risico op verspreiding van zaden via de
lucht en een moeilijke beheersbaarheid van deze verspreiding in de buitenlucht wordt de
voorwaarde opgenomen dat experimenten daarmee alleen mogen plaatsvinden wanneer de
zaadvorming wordt voorkomen of plaatsvindt in binnenruimten waarbij voorzieningen zijn
getroffen voor het voorkomen van ontsnapping (sluiten ramen, insectenwerend gaas). Dit
geldt vooral voor planten met springzaad en pluiszaad.
Worden de maatregelen niet uitgevoerd voor planten die wel vruchtbare zaden (kunnen)
vormen, dan dient op een andere wijze te worden aangetoond dat zaden niet ontsnappen en
verspreiden. Dit wordt bijvoorbeeld ondervangen door het voorkomen van contact met
verspreidingsmedia (inclusief andere aanwezige experimenten), het naleven van gestelde
voorwaarden voor afvalbeheer van invasieve exoten en het voorkomen van ontkieming van
zaden in de grond van een buitenruimte (door gebruik van mesocosms op een gesloten
ondergrond).
Mensen
Plantensoorten die vruchtbare zaden produceren en/of zich vegetatief vermeerderen met
boven- of ondergrondse plantenfragmenten kunnen via mensen ontsnappen en verspreiden
door hechting aan gebruikte materialen, kleding en schoeisel. Generieke voorwaarden zijn
opgesteld voor het gebruik van materialen in binnen- en buitenruimtes en kleding en
schoeisel in gesloten binnenruimtes.
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Het gebruikte gereedschap en de apparaten (emmers, bakken, aquaria, etc.) worden
gereinigd aan de hand van een schoonmaakprotocol dat is gericht op het voorkomen van
verspreiding van invasieve exoten. In ingeperkte binnenruimtes wordt privékleding bedekt
met werkkleding, zoals een laboratoriumjas of overall die de ruimte niet verlaat behalve voor
reiniging (gecontroleerd afvoeren in een gesloten zak). Zo wordt bijvoorbeeld de
verspreiding van zaden met haakjes van P. setaceaum en M. vimineum voorkomen. Om
besmetting van schoeisel via de vloer uit te sluiten, wordt minimaal één van de volgende
acties uitgevoerd voordat de ingeperkte ruimte wordt verlaten:
a) controleren op de aanwezigheid van fragmenten en schoonmaken volgens protocol;
b) wisselen met ander schoeisel en in de werkruimte achterlaten;
c) gebruik van hoezen om schoenen en de hoezen verwijderen en verzamelen in
afsluitbare verpakking in de werkruimte;
d) gebruik van plak- of desinfectiematten vóór het verlaten van de onderzoeksruimte.
Lucht
De minimale vereiste voor het gebruik van insectenwerend gaas voor ventilatieopeningen
voorkomt ook de verspreiding van zaden via de lucht. Dit is vooral van belang voor soorten
met zaadverspreiding via de wind (anemochorie) (bijlage 5).
Andere bestaande systemen met een zwaarder beveiligingsregime voldoen ook aan de
minimale eisen voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding via lucht. Dit geldt voor
binnenruimten met permanent gesloten ramen die, net zoals de deuren, zijn voorzien van
tochtstrippen. Daarnaast is een mechanisch ventilatiesysteem met toegangssluis, zoals is
voorgeschreven bij werkzaamheden met hoog risico GGO’s, ook een effectieve optie (Arboen Milieudienst Radboud Universiteit en Radboudumc, 2006). Het ventilatiesysteem zorgt
voor een naar binnen gerichte luchtstroom en een luchtafvoer via een onafhankelijk kanaal
met filter (High Efficiency Particle Air filter). De uitwisseling van lucht tussen de ingeperkte
ruimte en de omgeving wordt daarbij nog verder beperkt door het gebruik van een
toegangssluis met twee deuren die niet gelijktijdig open kunnen.
Water
Om verspreiding via waterstromen te voorkomen wordt het afvalwater niet direct geloosd op
het riool en oppervlaktewateren zonder aan de voorwaarden van het afvalbeheer te hebben
voldaan.
Om ontsnapping en verspreiding van plantenfragmenten uit mesocosms te voorkomen
bestaat de experimentele opstelling uit gesloten, onbreekbare en lekvrije bakken die niet in
verbinding staan met andere watersystemen (vooral voor aquatische plantensoorten) of
terrestrische systemen (vooral voor terrestrische plantensoorten). Met aquatische planten
worden geen experimenten uitgevoerd in proefsloten die een open verbinding hebben met
andere oppervlaktewateren vanwege het verspreidingsrisico. Inperking van water in een
proefsloot kan met behulp van een dam of een waterdicht schot of bak (zoals op de
Sinderhoeve (Wageningen Environmental Research - Alterra, 2016).
Bodem
Een generieke voorwaarde wordt opgenomen om verspreiding van planten via vegetatieve
vermeerdering van ondergrondse delen met de meest effectieve methode te voorkomen.
Specifieke voorwaarden kunnen worden toegevoegd waarbij wordt aangegeven dat
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vegetatieve vermeerdering via de bodem minimaal wordt voorkomen door de toepassing van
één van de volgende maatregelen, zoals:
1. het telen van de planten in ondoordringbare potten of containers;
2. het ingraven van worteldoek tegen horizontale en verticale groei als de planten in de
volle grond van de kas worden gekweekt;
3. het plaatsen van schotten om de groeiplaats van planten die minimaal 50 cm in de
grond steken of tot het grondwater reiken als de planten in de volle grond van de kas
worden gekweekt.
Afvalbeheer
Voorwaarden voor afvalbeheer zijn onderverdeeld in drie categorieën: (overtollig)
plantenmateriaal, substraat en water. Vanuit het voorzorgsprincipe mag geen afvalstroom
worden gebruikt met een risico op verspreiding van levende plantendelen naar het milieu,
zoals via (onvolledige) compostering of ongefilterde afvalwaterstromen.
Plantenmateriaal
Voor, tijdens en na onderzoek met terrestrische en aquatische planten kan (overtollig)
plantenmateriaal ontstaan dat dient te worden afgevoerd. Ten eerste worden planten die
worden opgeslagen en gekweekt voor toekomstig onderzoek mogelijk uitgedund om een
gezonde populatiedichtheid te behouden. Deze voorraad kan na beëindiging van het
onderzoek ook helemaal worden opgeheven. Ten tweede worden tijdens experimenten
mogelijk plantendelen verwijderd voor onderzoek of om zaadvorming te voorkomen. Ten
slotte, wordt na beëindiging van het onderzoek het resterende plantenmateriaal verwijderd.
Voor de verwerking van plantenmateriaal dienen boven- en ondergronds plantendelen te
worden verzameld in stevig en volledig afsluitbaar verpakkingsmateriaal (zakken of
containers). Het verpakte plantenmateriaal wordt met stoom onder druk gesteriliseerd in een
autoclaaf om de plant onschadelijk te maken. Dit is vooral van belang bij planten die
vruchtbare zaden produceren en zich vegetatief vermeerderen middels wortelstokken en/of
bovengrondse knoppen. De autoclaaf is aanwezig in de onderzoeksfaciliteit, namelijk in
hetzelfde gebouw waarin de werkruimte zich bevindt of een ander gebouw dat via het eigen
terrein te bereiken is. Uiteindelijk wordt het gesteriliseerde materiaal bij het (bedrijfs)restafval
verzameld dat vervolgens in afgesloten containers naar de afvalverbrandingsinstallatie wordt
gebracht. Indien geen autoclaaf in de onderzoeksfaciliteit aanwezig is, wordt het materiaal
direct in volledig afgesloten verpakkingen door een gecertificeerd bedrijf afgevoerd naar een
afvalverbrandingsinstallatie. Wanneer de hoeveelheid plantenmateriaal te groot is om te
worden gedood in een autoclaaf, wordt het materiaal ook in afgesloten containers door een
gecertificeerd bedrijf naar de afvalverbrandingsinstallatie afgevoerd.
Bodemsubstraat
Bij beëindiging van het plantenonderzoek is de juiste verwerking van bodemsubstraat
belangrijk ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding van plantendelen. Het substraat
wordt doorzocht op de aanwezigheid van levensvatbare plantendelen. Dergelijke
plantendelen moeten eerst worden verwijderd en gedood en vervolgens moet het resterende
substraat worden verzameld bij:
a) het restafval en naar de verbrandingsinstallatie worden vervoerd, of
b) het groenafval en worden gecomposteerd (wanneer geen zaden zijn gevormd).
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Afhankelijk van de soorteigenschappen van de plantensoort moet één van de volgende
maatregelen worden toegepast:
1. Het substraat, inclusief plantenmateriaal, wordt in stevig en gesloten verpakkingsmateriaal bij het restafval verzameld en in afgesloten (bedrijfs)containers naar de
verbrandingsinstallatie vervoerd. Dit is altijd van toepassing op planten die vruchtbare
zaden vormen of zich vegetatief vermeerderen via onder- of bovengrondse fragmenten.
2. Het substraat wordt doorzocht op de aanwezigheid van levensvatbare plantendelen.
Dergelijke plantendelen moeten eerst worden verwijderd en gedood volgens de
voorwaarden voor plantenmateriaal (onschadelijk maken met de autoclaaf en gesloten
verzamelen bij het restafval of direct naar afvalverbrandingsinstallatie brengen). Het
resterende substraat wordt vervolgens:
a) in stevig en gesloten verpakkingsmateriaal bij het restafval verzameld wanneer de
plant zich vegetatief vermeerdert of vruchtbare zaden heeft gevormd, of;
b) bij het groenafval verzameld en gecomposteerd als de bodem geen zaden bevat van
onderzochte planten, bijvoorbeeld door de afwezigheid van bloeiwijzen tijdens het
experiment, de plant zich niet vegetatief vermeerdert en geen potentieel uitgroeiende
plantdelen zoals turionen aanwezig zijn. Dit is van toepassing op enkele terrestrische
planten van de Unielijst (bijlage 5).
Het substraat in een mesocosm met aquatische planten is verzadigd met water, zodat
afhankelijk van de omvang en het aantal gebruikte mesocosms het gewicht van het
bodemafval aanzienlijk oploopt. Indien de vergunninghouder geen nat substraat maar alleen
droog substraat bij het restafval verzamelt, dan wordt een aanvullende stap uitgevoerd om
het natte substraat uit de aquatische mesocosms te drogen. Dit gebeurt in een afgesloten
ruimte om verspreiding van levende plantendelen te voorkomen. Het gedroogde materiaal
wordt in een stevige en afgesloten verpakking bij het restafval verzameld en het afvalwater
wordt verwerkt volgens het afvalbeheer voor water (steriliseren in autoclaaf of filteren
afhankelijk van vegetatieve voortplanting).
Water
Tijdens en na het uitvoeren van onderzoek met planten kan (overtollig) afvalwater ontstaan
door bewatering, gebruik van water als substraat voor aquatische planten of het
schoonmaken van gebruikte materialen en faciliteiten. De waterafvoer dient zorgvuldig te
gebeuren, omdat het kiemkrachtige zaden en andere levensvatbare plantendelen kan
bevatten die bijdragen aan verspreiding en vermeerdering van invasieve exoten. De
verwerking van afvalwater vindt plaats binnen de onderzoeksfaciliteit of een gecertificeerd
bedrijf en niet pas bij de reguliere waterzuivering.
Afvalwater met vruchtbare zaden en/of plantendelen die zich vegetatief vermeerderen wordt
gescheiden van regulier afvalwater om verspreiding via water naar het riool of nabije
oppervlaktewateren (sloten, meren en rivieren) te voorkomen. Dit kan door het verwijderen
van afvoerputjes in de binnen- en buitenruimten en het opvangen van gebruikt water in
tanks. Grote partijen afvalwater, zoals water in mesocosms, kan eventueel met een
waterstofzuiger worden verwijderd en naar opslagtanks gebracht. Vervolgens wordt het
verzamelde afvalwater voor sterilisatie zorgvuldig vervoerd naar een faciliteit met een
autoclaaf om de resterende zaden en plantendelen in het water te steriliseren. De autoclaaf
is aanwezig in de eigen onderzoeksfaciliteit of bij een gecertificeerd bedrijf die grote
hoeveelheden afvalwater tegelijk verwerkt.
33

Afvalwater met plantendelen die zich niet vegetatief vermeerderen, uitgroeien na een
latentieperiode (turionen) of onvruchtbaar zijn (zaden) wordt gefilterd en vervolgens bij de
reguliere afvalwaterstroom gevoegd. De maaswijdte van de filter is kleiner dan minimale
afmeting van een aanwezig plantfragment.
In gesloten proefsloten wordt over het algemeen een grote hoeveelheid water gebruikt. Dit
afvalwater wordt geloosd naar een afgedekt bassin waarin zwevende deeltjes bezinken. De
achterblijvende biomassa wordt verwerkt volgens het afvalbeheer voor plantenmateriaal.
Daarna wordt het afvalwater gezuiverd door middel van filters (die de kleinste delen
tegenhouden) en kan het water worden hergebruikt of via een greppel in de bodem naar het
grondwater zakken. Het plantenmateriaal dat door de filters wordt tegengehouden wordt
door de verantwoordelijk medewerker of de medewerker waarop wordt toegezien verwijderd
en verwerkt volgens voorwaarden van het afvalbeheer. De filters worden regelmatig
gecontroleerd.
Schoonmaakprotocol
De ingeperkte ruimte wordt schoon en netjes gehouden tijdens en na afloop van het
onderzoek of de opslag om verspreiding van plantendelen via vectoren als de kleding van
het personeel te voorkomen. Het afvalwater en plantenmateriaal dat is verzameld tijdens
schoonmaakacties worden verwerkt volgens de voorwaarden van het afvalbeheer voor
planten. Na het schoonmaken wordt rekening gehouden met potentiële plantenfragmenten
op gebruikte materialen en kleding, zoals harken, laarzen en emmers.
Onderhoudsprotocol
Reparateurs, apparatuur of materialen die de ingeperkte ruimte verlaten, moeten vrij zijn van
plantendelen om ontsnapping en verspreiding van invasieve exoten te voorkomen.

4.2 Vervoer
Herkomst exemplaren
Gebruikte materialen bij de verzameling van planten in de natuur, zoals een schop, hark,
waadpak of boot, worden gecontroleerd op achterblijvende plantenresten en schoongemaakt
om verspreiding tijdens het vervoer te voorkomen.
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Het verpakkingsmateriaal waarin plantensoorten worden vervoerd is hermetisch afgesloten,
lekvrij en bij voorkeur onbreekbaar, zoals zakken, tanks of containers (NVWA, 2016f).
Daarnaast is de verpakking voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en
de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker. Indien relevant, wordt
geslachtelijke voortplanting van plantensoorten voorkomen door de planten met mannelijke
en vrouwelijke klonen tijdens het vervoer gescheiden te houden door apart
verpakkingsmateriaal of vervoersmiddelen. Zaadzetting op exemplaren die beide geslachten
bevatten wordt voorkomen door het afknippen of omhullen van de aanwezige bloeiwijzen.
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4.3 Personeel
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het geautoriseerde personeel minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3.

4.4 Noodplan na ontsnapping
De beschikbare methoden voor de eliminatie van plantensoorten zijn generiek inzetbaar en
niet soortspecifiek, met uitzondering van biologische bestrijding. Planten kunnen worden
bestreden met handmatige, machinale, chemische en biologische methoden. De effectiviteit
van dergelijke eliminatiemethoden hangt echter af van talrijke factoren, zoals omvang
populatie, aanwezigheid verspreidingsmedium (water, dieren/mensen, wind), fragmentatie
plant, benodigd en beschikbaar materiaal en de zorgvuldigheid van de uitvoerder (De Hoop
et al., 2016; Van Kleef et al., 2016).
Indien aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en het surveillancesysteem goed
functioneert, zal de kans op verspreiding van planten(materiaal) minimaal zijn en wordt
vestiging van grote populaties op eigen terrein voorkomen door vroegtijdige signalering. Dit
betekent dat de eliminatiemaatregelen zeer waarschijnlijk betrekking hebben op een beperkt
aantal exemplaren. In dergelijke gevallen is handmatig verwijderen van planten met inbegrip
van regelmatige inspecties en nazorg altijd de meest geschikte en kosteneffectieve
maatregel met de minste neveneffecten (zie bijvoorbeeld (De Hoop et al., 2016). Bij soorten
die wortelstokken en knollen vormen zal ook afgraven nodig zijn om hergroei te voorkomen.
Bij ontsnapping van een plantensoort naar oppervlaktewater op het eigen terrein wordt de
(vermoedelijke) locatie met ontsnapte exemplaren direct afgesloten van het omliggende
water, bijvoorbeeld door (fijnmazig) gaas te plaatsen voor een begrenzende duiker. Na
afloop van de eliminatiemaatregel(en) wordt de afsluiting opgeheven.
In het geval toch sprake is van een grote populatie of groot oppervlak op het eigen terrein
waarop de soort is gevestigd kan worden voorgeschreven dat na overleg met bevoegd
gezag een alternatieve methode wordt toegepast (bijvoorbeeld mechanisch verwijderen of
chemische bestrijding). Biologische bestrijding en systeemgerichte maatregelen zijn over het
algemeen geen geschikte methoden omdat de doelpopulaties hiermee nooit volledig kunnen
worden uitgeroeid. Herbiciden zijn voor de bestrijding van aquatische planten in
oppervlaktewateren in Nederland niet toegelaten, mits een vrijstellingsverzoek is
goedgekeurd (De Hoop et al., 2015).

4.5 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met terrestrische en aquatische planten
minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 4.1: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met
planten van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd (conform artikel 8 of 9
van EU-verordening 1143/2014).
Terrestrische planten
Huidige lijst

M. heterophyllum

E. nuttallii

A. philoxeroides

M. aquaticum

L.peploides

L. grandiflora

L. major

H. ranunculoides

E. crassipes

C. caroliniana

P. setaceum

M. vimineum

I. glandulifera

H. mantegazzianum

G. tinctoria

A. syriaca

P. montana var. lobata

P. perfoliata

X

X

FE

X

X

ED

X

X

ID

X

X

FE

X

ED, ID

X

X

FE

X

X

FE,
GGO-H

X

X

FE

X

ED

X

ID

X
X

Bron c

In buitenruimten worden insecten geweerd met insectengaas
over proefopstelling (maaswijdte 50 mesh)

P. hysterophorus

In binnenruimten worden insecten geweerd en verspreiding
van zaden via lucht voorkomen met gaas of filters
(maaswijdte 50 mesh) op ramen en ventilatieopeningen

L. americanus

dier
S

H. sosnowskyi

A

H. persicum

Buitenhouden
onbevoegden
en ongewenste
dieren

A

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het
binnenhouden van Unielijstsoorten en het buitenhouden van
onbevoegden
Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante
voorwaarden betrekking hebben op alle ruimtes binnen de
onderzoeksfaciliteit(en)
De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een
deurdranger dier er voor zorgt dat het uitslaande deel
zelfsluitend is
Een plattegrond wordt geleverd van de locatie met een
overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor opslag en / of
experimenten
Ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen
betreding door onbevoegden
Toegangsdeur of -hek kan wordt afgesloten voor
onbevoegden
Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met
een pas of sleutel
Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden
gehouden, inclusief contactgegevens van de verantwoordelijk
medewerker (binnen: poster op deur, buiten: informatiebord)
Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een
ingeperkte binnenruimte geweerd door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die
bestand is tegen beschadiging door dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om
woekering van planten of beschadiging door graaf- en
knaagactiviteiten van dieren te voorkomen
Ongedierte (muizen en ratten) wordt onmiddellijk bestreden
met adequate en legale middelen

Buiten b

mens

Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)
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Verblijf

A

a

B. halimifolia

Algemeen

Voorwaarden

Besluitvorming
uitbreiding

Huidige lijst

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Aquatische planten

Besluitvorming
uitbreiding

FE
X

FE

Terrestrische planten
Huidige lijst

Besluitvorming
uitbreiding

Huidige lijst
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water

S

bodem

S

Bron c

X

M. heterophyllum

Geen afvalwaterlozingen op riool en oppervlaktewater zonder
in achtneming afvalbeheer

E. nuttallii

X

A. philoxeroides

Privékleding wordt bedekt met werkkleding, zoals een labjas
of overall, die de gesloten / ingeperkte ruimte niet verlaat

M. aquaticum

FE

L.peploides

X

L. grandiflora

X

Binnenhouden
Unielijstsoorten

L. major

Besmetting van schoeisel via de vloer wordt voorkomen door:
omwisselen schoenen, schoenen omhulzen met hoezen,
schoonmaken volgens protocol, of reinigen d.m.v. plak- of
desinfectiematten voordat de ingeperkte ruimte wordt
verlaten

S

H. ranunculoides

ID

E. crassipes

X

C. caroliniana

X

P. setaceum

Gereedschap en apparaten worden gereinigd aan de hand
van een schoonmaakprotocol gericht op invasieve exoten
waarbij het afvalbeheer in acht wordt genomen

M. vimineum

ED, ID

I. glandulifera

X

H. mantegazzianum

X

G. tinctoria

Zorgdragen dat (overtollige) exemplaren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van geautoriseerd
personeel voor afvalverwijdering of onderzoek

A. syriaca

A

P. montana var. lobata

X

P. perfoliata

Zaadzetting wordt voorkomen bij onderzoek in buitenruimten
met planten die zaad verspreiden via de lucht (springzaad en
pluiszaad)

P. hysterophorus

S

L. americanus

X

H. sosnowskyi

X

H. persicum

Buiten b

Geslachtelijke voortplanting (zaadzetting) wordt voorkomen,
tenzij de noodzaak voor het doel van de aangevraagde
vergunning is aangetoond

a

B. halimifolia

A

mens

Voorwaarden

Binnen b

zaadvorming

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Aquatische planten

Besluitvorming
uitbreiding

ID

ID

FE
X

GGOH, ED

Mesocosms: bestaan uit gesloten, onbreekbare en lekvrije
bakken die niet in verbinding staan met andere water- of
terrestrische systemen

X

ED, ID

Proefsloten: het water is met een dam of waterdicht schot
fysiek afgesloten van andere watersystemen om verspreiding
via water te voorkomen

X

ED

Vegetatieve vermeerdering via de grond wordt minimaal
voorkomen door bij de teelt gebruik te maken van:
• ondoordringbare potten of containers, of
• ingegraven worteldoek tegen horizontale en verticale groei,
of
• het plaatsen van schotten (minimaal 50 cm diep of tot
grondwater) om de groeiplaats van planten heen

X

GGO-H

Terrestrische planten
Huidige lijst

M. heterophyllum

E. nuttallii

A. philoxeroides

M. aquaticum

L.peploides

L. grandiflora

L. major

H. ranunculoides

E. crassipes

C. caroliniana

P. setaceum

M. vimineum

I. glandulifera

H. mantegazzianum

G. tinctoria

A. syriaca

P. montana var. lobata

P. perfoliata

X

FE, ID

X

X

FE

X

X

FE

X

X

FE,
ED, ID

X

X

FE,
ED, ID

X

X

ID

X

ED

Bron c

S

P. hysterophorus

A

L. americanus

X

Afvalwater met plantenmateriaal wordt gescheiden van
reguliere afvalwaterstroom door opvangen van gebruikt water
in aparte tanks en steriliseren in autoclaaf

X

X

ED

Afvalwater met plantenmateriaal dat niet vermeerdert,
uitgroeit of onvruchtbaar is filteren voordat het water met de
reguliere afvalstroom mee gaat (maaswijdte kleiner dan
minimale grootte plantdeel)

X

X

ID

X

ED

X

FE, ID

Grote hoeveelheid afvalwater uit proefsloten wordt afgevoerd
naar afgedekt bassin voor bezinking deeltjes en zuivering met
filter om verspreiding van levensvatbare plantendelen te
voorkomen. Biomassa wordt verwerkt volgens afvalbeheer
voor plantendelen
Schoonmaakprotocol

H. sosnowskyi

water

S

Boven- en ondergronds plantenmateriaal wordt verzameld in
afsluitbare zak(ken) of container(s)
d
Verzamelde materiaal wordt gesteriliseerd in autoclaaf
Plantenmateriaal wordt in stevige en afgesloten verpakking
bij restafval gelegd dat in afgesloten container naar de
afvalverbrandingsinstallatie wordt vervoerd
Substraat wordt in stevig en gesloten verpakking bij het
restafval verzameld en in afgesloten containers naar de
verbrandingsinstallatie vervoerd
Substraat wordt doorzocht op de aanwezigheid van
levensvatbare plantendelen. Dergelijke plantendelen moeten
eerst worden verwijderd en gedood en vervolgens moet het
resterende substraat:
a) worden verzameld bij het restafval en naar de
verbrandingsinstallatie worden vervoerd, of
b) worden verzameld bij het groenafval en worden
gecomposteerd (wanneer geen zaden zijn gevormd)
Optioneel: substraat uit aquatische mesocosms laten
indrogen in afgesloten ruimte voor verzameling bij restafval

H. persicum

substraat

S

Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende
exemplaren worden niet gebruikt

Buiten b

plantendelen
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Afvalbeheer

S

a

B. halimifolia

A

Voorwaarden

Besluitvorming
uitbreiding

Huidige lijst

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Aquatische planten

Besluitvorming
uitbreiding

Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden
verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer
De ingeperkte ruimte wordt schoon en netjes gehouden
tijdens en na afloop van ieder onderzoek om verspreiding via
vectoren te voorkomen

X

FE

Terrestrische planten
Huidige lijst

M. heterophyllum

E. nuttallii

A. philoxeroides

M. aquaticum

L.peploides

L. grandiflora

L. major

H. ranunculoides

E. crassipes

C. caroliniana

P. setaceum

M. vimineum

I. glandulifera

H. mantegazzianum

G. tinctoria

A. syriaca

P. montana var. lobata

P. perfoliata

X

X

FE

X

X

PM

X

X

FE

X

X

FE, ID

X

X

ID

X

X

EU-DO

X

X

FE

X

X

FE

X

X

ID

X

X

ID

X

X

ID

Bron c

S

P. hysterophorus

A
Voor, tijdens en
na gebruik

L. americanus

Vervoer

H. sosnowskyi

S

H. persicum
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A
Herkomst
exemplaren

Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk
medewerker om te voorkomen dat plantenmateriaal wordt
meegenomen of ontsnapt
Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte
materialen voordat ze verslijten en een risico op ontsnapping
van exemplaren ontstaat
Apparatuur en gereedschap mag alleen de ingeperkte ruimte
verlaten wanneer het vrij is van plantenmateriaal
De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren
zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen
worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor
het houden van de soort of een commercieel bedrijf met een
voorraad exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende
Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur
beschikt over een vergunning
Gebruikte materialen, kleding en schoeisel worden
schoongemaakt om verspreiding van plantendelen te
voorkomen
Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning
en een begeleidend document (per soort en per zending of
voorraad)
De verpakking is voorzien van een label met een
omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend
de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
medewerker
Vervoer van levensvatbaar plantenmateriaal gebeurt alleen in
middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is
(stevig en goed afgesloten verpakkingsmateriaal) en die niet
beschadigd kunnen worden door andere vracht
Vervoer afval (plantenmateriaal, substraat, water) verloopt
volgens voorwaarden afvalbeheer
Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij
beschikken over een vergunning
Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door
gescheiden vervoeren van mannelijke en vrouwelijke
exemplaren (indien mogelijk) en / of voorkomen zaadzetting,
indien relevant

Buiten b

S

a

B. halimifolia

A

Voorwaarden

Besluitvorming
uitbreiding

Huidige lijst

Binnen b

Onderhoudsprotocol

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Aquatische planten

Besluitvorming
uitbreiding

Terrestrische planten
Huidige lijst

M. heterophyllum

E. nuttallii

A. philoxeroides

M. aquaticum

L.peploides

L. grandiflora

L. major

H. ranunculoides

E. crassipes

C. caroliniana

P. setaceum

M. vimineum

I. glandulifera

H. mantegazzianum

G. tinctoria

A. syriaca

P. montana var. lobata

X

X

GGO-L

X

X

ID,
GGO-L

X

X

GGO-L

X

X

FE

X

X

ID

X

X

ED

X

X

FE

X

X

FE

Bron c

A

P. perfoliata

Melding incident

P. hysterophorus

Noodplan na
ontsnapping

L. americanus

A

H. sosnowskyi

Surveillancesysteem

H. persicum

A

Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de
verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften
De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over
ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten,
inclusief gestelde voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden
met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard
werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten
en apparatuur van de onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk
verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping
of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van
alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de
voorwaarden en verplichtingen van de vergunning te houden
De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige
informatievoorziening over werkvoorschriften in ingeperkte
ruimte
Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan
met betrekking tot het controleren van aanwezige exemplaren, gebruikte ruimtes, materialen en middelen ter
voorkoming van ontsnapping en verspreiding van exemplaren
Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht
van de verantwoordelijk medewerker uitgevoerd en
vervolgens gedocumenteerd en geregistreerd
Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een
Unielijstsoort buiten de gesloten omgeving wordt:
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente
administratie, het verblijf en de melding
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte
exemplaren te vangen of te elimineren
Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd
in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping
en verspreiding van exemplaren direct bij het bevoegd gezag,
later gevolgd door een melding bij aanvang en na afloop van
de uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van het
resultaat.

Buiten b

Schoonmaak- en
onderhoudspersoneel

a

B. halimifolia

A
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Onderzoekmedewerker(s)

Voorwaarden

Besluitvorming
uitbreiding

Huidige lijst

Binnen b

Personeel

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Aquatische planten

Besluitvorming
uitbreiding

Terrestrische planten
Huidige lijst

M. heterophyllum

E. nuttallii

A. philoxeroides

M. aquaticum

L.peploides

L. grandiflora

L. major

H. ranunculoides

E. crassipes

C. caroliniana

P. setaceum

M. vimineum

I. glandulifera

H. mantegazzianum

G. tinctoria

A. syriaca

P. montana var. lobata

X

FE

X

ED

X

X

FE,
GGO-H

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Bron c

Binnen: laboratoria en kasfaciliteiten, buiten: mesocosm, proefveld of
proefsloot.

P. perfoliata

b

Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

P. hysterophorus

Markering
X

X

c

Legenda

L. americanus

a

H. sosnowskyi

Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid

H. persicum

A

Ontsnapte levensvatbare plantfragmenten en exemplaren
worden gelokaliseerd en vervolgens geëlimineerd met
adequate en legale maatregelen
Ontsnapte exemplaren naar oppervlaktewater worden
afgesloten van omliggend water met inperkingsmaatregelen
(zoals fijnmazig gaas)
Registratie en documentatie van handelingen met
Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes
met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
• transport van plantenmateriaal
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur
(zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid van Unielijstsoorten
(surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van
gebruikte materialen (surveillancesysteem)

Buiten b

Administratie

a

B. halimifolia
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Registr
atie en
documentatie

S

Voorwaarden

Besluitvorming
uitbreiding

Huidige lijst

Binnen b

Eliminatiemaatregelen

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Aquatische planten

Besluitvorming
uitbreiding

ID

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten, EU-DO =
uitvoeringsverordening 2016/145, FE = fytosanitaire eisentabel van de NVWA, GGO-H = leidraad voor
een Handboek GGO bij ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG ingeperkt gebruik GGO, ID =
inzicht interne deskundigen / auteurs, PM = protocol voor muggenonderzoek (Benedict et al., 2008).
d
Afhankelijk van de hoeveelheid te doden plantenmateriaal. Grote hoeveelheden worden direct in
afgesloten verpakkingsmateriaal en containers door een gecertificeerd bedrijf verwerkt.
e

Niet van toepassing.

5 Soortspecifieke vergunningsvoorwaarden Ongewervelden
Twee ongewervelde diergroepen staan op de Unielijst van EU-belang: insecten en
schaaldieren. Via drie sporen is soortspecifieke kennis en informatie verzameld over deze
Unielijstsoorten, namelijk: 1) door gestructureerde interviews met deskundigen op het gebied
van onderzoek en ex-situ bewaring van invasieve exoten, 2) door analyse van bestaande
wet- en regelgeving om vergunningsmogelijkheden en -voorwaarden te verkennen, en 3)
door systematische zoekopdrachten in de wetenschappelijke en professionele literatuur.
Voor spoor 2 is gebruik gemaakt van bestaande wet- en regelgeving voor gewervelden,
planten en GGO’s, omdat voor gewervelden geen verplichtingen of richtlijnen voor hun
verblijf, vervoer of hantering door personeel zijn beschreven in de nationale of Europese
wetgeving.
Het gebrek aan bestaande wet- en regelgeving voor ongewervelden betekent ook dat geen
voorbeelden van methoden voor het markeren van deze dieren beschikbaar zijn via spoor 2.
Effectieve markeringstechnieken voor insecten en schaaldieren zijn daarom alleen
beschreven aan de hand van praktijkervaring van externe deskundigen (spoor 1) en
informatie uit de wetenschappelijke literatuur (spoor 3).

5.1 Insecten
De vigerende Unielijst van invasieve exoten van EU-belang bevat één insect, namelijk de
Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax). Deze paragraaf bevat een voorstel voor de
minimaal vereiste vergunningsvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping en
verspreiding van de soort bij het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring en
geneeskundige activiteiten (Tabel 5.1). Een onderscheid is gemaakt tussen algemene en
soortspecifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 3 en
de soortspecifieke voorwaarden zijn toegelicht in de huidige paragraaf. De
soorteigenschappen die zijn gebruikt bij het opstellen van soortspecifieke voorwaarden voor
de Aziatische hoornaar zijn beschikbaar in bijlage 6.
Een kleine kans is aanwezig dat een vergunning op grond van artikel 8 van EU-verordening
1143/2014 wordt aangevraagd voor geneeskundige activiteiten met de Aziatische hoornaar.
Een steek van de Aziatische hoornaar kan bij mensen resulteren in allergische of toxische
reacties en uiteindelijk in orgaanuitval en sterfte (Liu et al., 2015). In China is daarom
onderzoek uitgevoerd naar de toxische eigenschappen van het gif voor de ontwikkeling van
een medicijn (Liu et al., 2015). Hiervoor zijn tien individuen gevangen in de natuur en
gedood voor extractie van het gif. Echter, vooralsnog is het houden en vervoeren van
levende exemplaren van de Aziatische hoornaar voor geneeskundig onderzoek niet
gerapporteerd.
5.1.1 Verblijf
Weinig informatie is beschikbaar over het succesvol houden van (een kolonie) Aziatische
hoornaars in gevangenschap zonder ontsnappingen. Het is bijvoorbeeld onbekend hoeveel
stress de dieren verdragen in een ingeperkte ruimte. Het is in ieder geval van belang dat de
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vergunningaanvrager rekening houdt met de behoeften van de Aziatische hoornaar op basis
van de soorteigenschappen en daar de verblijfsruimte(n) op aanpast. Afhankelijk van het
doel van de activiteit is bijvoorbeeld het faciliteren van de bouw van twee nesten van belang:
de eerste door de koningin in een holte, de tweede door de kolonie op een hogere locatie.
Daarnaast is het aanbod van veel insecten of ander eiwitrijk voedsel belangrijk voor de
werksters om de larven in het nest te kunnen voeden.
In Tabel 5.1 zijn vooral minimale soortspecifieke verblijfsvoorwaarden beschreven voor het
binnenhouden van de Aziatische hoornaar door het voorkomen van ontsnapping via de lucht
en door mensen.
Ingeperkte ruimte
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het buitenhouden van onbevoegde personen en ongewenste dieren minimaal aansluit
bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Het is belangrijk om ontsnapping en verspreiding van Aziatische hoornaars via de lucht en
door mensen te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat binnen- en buitenruimten fysieke
voorzieningen hebben om het risico op ontsnapping en verspreiding van exemplaren te
voorkomen.
Geslachtelijke voortplanting
De Aziatische hoornaar vormt een uitzondering op de algemene vergunningsvoorwaarden
voor het verplicht voorkomen van (geslachtelijke) voortplanting en het gescheiden vervoeren
van mannelijke en vrouwelijke exemplaren (afhankelijk van het doel van de aanvraag),
vanwege de eusociale levensvorm van de soort (bijlage 6). Verwacht wordt dat het
voorkomen van voortplanting moeilijk is vanwege de kolonievorming van de soort. Marris et
al. (2011) stellen dat werksters zich niet kunnen vestigen in de Nederlandse natuur, omdat
ze zich niet kunnen voortplanten en overleven zonder een kolonie met andere werksters. De
ontsnapping van een bevruchte koningin vormt wel een risico voor vestiging van de soort in
de Nederlandse natuur.
Lucht
Minimale soortspecifieke voorwaarden zijn het houden van de Aziatische hoornaar in een
aparte kooiconstructie binnen de ingeperkte ruimte en het betreden van de kooi via een sluis
met twee deuren om ontsnapping en verspreiding via de lucht te voorkomen (Figuur 5.1). De
twee deuren gaan niet gelijktijdig open. In de ruimte tussen de wanden van de kooi en de
ingeperkte ruimte (minimaal 0,5 meter) kan het personeel lopen om de constructie te
controleren op openingen en om vallen te plaatsen voor monitoring van ontsnapte individuen
(Benedict et al., 2008).
De buitenste wanden zijn gelijk aan de muren en het plafond van 1) een ingeperkte
binnenruimte, zoals een laboratorium of kas, of 2) een ingeperkte buitenruimte, zoals een
kooi (Figuur 5.1). De binnenste wand is die van de kooi waarin de dieren verblijven. Het
personeel heeft ruimte om te werken tussen de binnenste en buitenste wanden.
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Figuur 5.1. Voorbeeld van een verblijf voor de Aziatische hoornaar zoals een kooi (groen) in een
binnen- of buitenruimte (zwart) (aangepast naar figuur 4 uit Benedict et al., 2008).

Voor het dak van ingeperkte buitenruimten wordt gaas of een dicht materiaal gebruikt,
afhankelijk van de doelstelling van de activiteit. Het voordeel van gaas is de nabootsing van
een natuurlijke omgeving, maar kan ook problemen opleveren bij hevige regenval. Een
gesloten dak houdt de regen buiten, maar afhankelijk van de kleur en compositie worden
omgevingsfactoren in de ruimte beïnvloedt, zoals luchtbeweging, temperatuur en
vochtigheid, waardoor mogelijk ventilatie- en koelmechanismen nodig zijn.
Het gebruik van stevig materiaal dat de Aziatische hoornaar niet kapot kan bijten is een
minimale vereiste voor het voorkomen van ontsnapping uit de kooi en verspreiding via de
lucht. Het materiaal moet bestand zijn tegen scheuren, roest en uitrekken. Een voorbeeld is
fijnmazig metalen gaas met een maaswijdte kleiner dan de breedte van (jonge) werksters,
mannetjes en de koningin van de Aziatische hoornaar. Voor de kooiconstructie wordt geen
hout, plastic of doek gebruikt, omdat de dieren hier met hun sterke kaken mogelijk doorheen
bijten. In de natuur knaagt de soort namelijk ook stukjes hout af voor de opbouw van het
nest.
In de ingeperkte ruimte zijn buiten de kooi en in de sluis vallen aangebracht, zoals een
trechterval met lokaas (Monceau et al., 2012; Demichelis et al., 2014; Goldarazena et al.,
2015). Dit is een middel om ontsnapte exemplaren te monitoren en te vangen. De
plaatsingsdatum wordt direct bij plaatsen op deze voorziening genoteerd en de voorziening
wordt tenminste één maal per half jaar vervangen.
In de ingeperkte binnenruimte wordt met behulp van insectengaas of filters op ramen en
andere ventilatieopeningen de ontsnapping en verspreiding naar de buitenlucht voorkomen
van Aziatische hoornaars die onbedoeld buiten hun kooi terecht komen. De maaswijdte van
het gaas is daarbij kleiner dan een exemplaar van de Aziatische hoornaar. Daarnaast
worden verborgen ontsnappingsroutes via plafonds, verbindingen met technische ruimtes,
wandcontactdozen en andere openingen voorkomen, bijvoorbeeld met tochtstrippen.
Andere bestaande systemen met een zwaarder beveiligingsregime voldoen ook aan de
minimale eisen voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding via lucht. Dit geldt voor
binnenruimten met permanent gesloten ramen die, net zoals de deuren, zijn voorzien van
tochtstrippen. Daarnaast is een mechanisch ventilatiesysteem met toegangssluis, zoals is
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voorgeschreven bij werkzaamheden met hoog risico GGO’s, ook een effectieve optie (Arboen Milieudienst Radboud Universiteit en Radboudumc, 2006). Het ventilatiesysteem zorgt
voor een naar binnen gerichte luchtstroom en een luchtafvoer via een onafhankelijk kanaal
met filter (High Efficiency Particle Air filter). De uitwisseling van lucht tussen de ingeperkte
ruimte en de omgeving wordt daarbij nog verder beperkt door het gebruik van een
toegangssluis met twee deuren die niet gelijktijdig open kunnen.
Mens
Het dragen van beschermende werkkleding is een minimale vereiste voor het personeel bij
het betreden van de kooi met Aziatische hoornaars. Deze werkkleding blijft in de sluis achter
en verlaat de ingeperkte ruimte niet voordat het is ontdaan van aanwezige hoornaars.
Hiermee wordt onbedoelde ontsnapping en verspreiding via de kleding van mensen
voorkomen.
Afvalbeheer
Na afloop van de activiteiten worden alle levensstadia van de dieren gedood en via een
gecontroleerde dierlijke afvalstroom afgevoerd of levend naar een ander onderzoeksinstituut
vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt. Een voorbeeld
van een dodingsmethode is bevriezing (NVWA, 2016f).
Schoonmaak- en onderhoudsprotocol
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het schoonmaken en onderhouden van ingeperkte ruimten tijdens en na afloop van de
activiteit(en) met Unielijstsoorten minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
5.1.2 Vervoer
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Documentatie over het levend vervoeren van werksters en mannelijke Aziatische hoornaars
ontbreekt. Het vervoeren van levende, bevruchte koninginnen is onbedoeld succesvol
gebleken via ongewenste introductieroutes vanuit het oorspronkelijke verspreidingsgebied
van de Aziatische hoornaar naar Europa. Overwinterende exemplaren zijn namelijk
gevonden in handelsgoederen, zoals hout, keramische potten, grond en fruit (Beggs et al.,
2011; Marris et al., 2011; Arca et al., 2015).
Het vervoer van levende exemplaren vindt plaats in middelen waaruit ontsnapping of
verspreiding onmogelijk is. Een minimale vereiste is een vervoersmiddel dat bestaat uit
stevig materiaal, zoals metaal met een maaswijdte kleiner dan de breedte van een
Aziatische hoornaar. Doek, dun plastic of hout is minder geschikt aangezien de soort hier
mogelijk doorheen bijt.
Om het risico op ontsnapping en verspreiding te minimaliseren, vindt zo weinig mogelijk
vervoer plaats voorafgaand, tijdens en na het onderzoek. De vervoersmiddelen met de
dieren worden pas geopend wanneer ze op de locatie van de vergunninghouder in een
ingeperkte ruimte zijn. Dode dieren worden afgevoerd via de dierlijke afvalstroom van het
instituut.
45

5.1.3 Personeel
De verantwoordelijk medewerker ziet toe op de waarborging van de veiligheid van het
personeel dat verplicht beschermende werkkleding draagt in de kooi met hoornaars. Het is
onbekend hoe de Aziatische hoornaar zich in gevangenschap gedraagt tegenover mensen.
In de natuur gedraagt de soort zich waarschijnlijk hetzelfde als de hoornaar (Vespa crabro),
namelijk niet aggressief naar mensen toe die zich 5 meter buiten het nest bevinden en de
dieren met rust laten (de Haro et al., 2010).
5.1.4 Markering
De koninginnen van bijenvolken worden gemarkeerd met gekleurde, genummerde plaatjes
van opaliet of met gekleurde merkstiften bovenop het borststuk (AGT, 2008; imkershop.nl,
2017). Het afknippen van een stukje vleugel is een aanvullende methode waarmee imkers
een bijenkoningin onderscheiden, maar hierdoor kan het dier tevens niet meer vliegen. Deze
middelen zijn mogelijk ook toepasbaar voor het markeren van Aziatische hoornaars. Voor
het aanbrengen van de kleuring worden bijvoorbeeld exemplaren die uit het nest vliegen
gevangen en voorzichtig gehanteerd waarbij het dierenwelzijn en steekgevaar voor mensen
in acht wordt genomen (bijvoorbeeld met een merksetje). Een identificatiemiddel voor het
achterhalen van de locatie van ontsnapte exemplaren is echter niet voorhanden.
5.1.5 Noodplan na ontsnapping
Alleen wanneer een bevruchte koningin ontsnapt en verspreidt, is de vestiging van een
nieuwe kolonie van de Aziatische hoornaar mogelijk in de natuur. Ontsnapte werksters
planten zich namelijk niet voort en sterven binnen enkele weken.
In de ingeperkte werkruimte buiten de kooi en in de sluis zijn vallen aangebracht, zoals een
trechterval met lokaas. Bij signalering van gehouden Aziatische hoornaars buiten de kooien
worden per direct alle getroffen maatregelen en gebruikte materialen ter voorkoming van
ontsnapping en verspreiding geïnspecteerd en zo nodig vervangen. De ontsnapte
exemplaren worden gevangen en vervolgens teruggebracht naar de kooi of geëlimineerd
met adequate en legale maatregelen. Hierbij is het van belang dat rekening wordt gehouden
met de relevante bepalingen en voorschriften van de Wet natuurbescherming. Naar
verwachting is de kans op het terugvangen van een ontsnapte hoornaar buiten de
ingeperkte ruimte klein, vooral vanwege het verspreidingsmechanisme via de lucht en de
relatief kleine omvang van de soort.
Indien aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en het surveillancesysteem goed
functioneert, zal de kans op verspreiding van Aziatische hoornaars echter minimaal zijn. In
de literatuur zijn vooral maatregelen beschreven die met variërend succes de nesten van
hoornaars bestrijden (De Hoop et al., 2016). De meest kansrijke eliminatie- of
beheersmaatregel van een populatie Aziatische hoornaars is de vernietiging van het nest
door een combinatie van inspuiten met biociden en verwijderen met aanvullend verbranding
van de resten. Een vangstmiddel voor individuele hoornaars is een trechterval met lokaas en
kleine openingen zodat ongewenst gevangen kleinere insecten weer kunnen ontsnappen
(Monceau et al., 2012; De Hoop et al., 2016).
Als ontsnapte exemplaren buiten het eigen terrein voorkomen, mogen voor het uitvoeren
van maatregelen een toezichthouder (Algemene wet bestuursrecht) en/of aangewezen
personen (Wet natuurbescherming) de grond van derden betreden (§3.5.1).
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5.1.6 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met de Aziatische hoornaar minimaal
aansluit bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 5.1: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met de
Aziatische hoornaar van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd (conform
artikel 8 of 9 van EU-verordening 1143/2014).
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Voor, tijdens en na gebruik
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Vervoer

De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een commercieel bedrijf met een voorraad
exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning
Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning en een begeleidend document (per soort en per zending of voorraad)
De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend de naam en
contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker
Vervoer van levende exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is (stevig materiaal zoals
gaas) en die niet beschadigd kunnen worden door andere vracht
Vervoer afval (inclusief dode exemplaren) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer
Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning
Vervoer levende exemplaren vindt zo weinig mogelijk plaats tussen verschillende locaties
Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften
De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten, inclusief gestelde
voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten en apparatuur van de
onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de voorwaarden en
verplichtingen van de vergunning te houden
De verantwoordelijk medewerker ziet toe op de veiligheid van het personeel dat verplicht beschermende werkkleding draagt in de
kooi met levende exemplaren
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a

50

Markering
X

b

c

Legenda
Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

Binnen: laboratoria en kasfaciliteiten met kooi; buiten: kooi met kooi.

X

X

FE

X

X

FE, GGO-H

d

d

d

Bron c

Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
Registratie
• markering van aanwezige dieren
en docuAdministratie
A
• transport van levende exemplaren
mentatie
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen (surveillancesysteem)
Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid
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Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en teruggebracht naar de kooi in de ingeperkte ruimte of geëlimineerd
met adequate en legale maatregelen
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Niet van toepassing, mogelijk in de toekomst.

5.2 Schaaldieren
De vigerende Unielijst van invasieve exoten van EU-belang bevat zes schaaldieren, namelijk
de Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis), gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes
limosus), geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis), Californische rivierkreeft
(Pacifastacus leniusculus), rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en de
marmerkreeft (Procambarus fallax). Deze paragraaf bevat een voorstel voor de minimaal
vereiste vergunningsvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van
de zes schaaldieren van EU-belang bij het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring en
geneeskundige activiteiten (Tabel 5.2). Een onderscheid is gemaakt tussen algemene en
soortspecifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 3 en
de soortspecifieke voorwaarden zijn toegelicht in de huidige paragraaf. De
soorteigenschappen die zijn gebruikt bij het opstellen van soortspecifieke voorwaarden voor
de schaaldieren zijn beschikbaar in bijlage 6.
Het gebruik van de schaaldieren van de Unielijst voor het ontwikkelen en toepassen van
producten voor menselijke gezondheidsverbetering is voor zover bekend niet van toepassing
geweest. De kans op vergunningaanvragen voor geneeskundige activiteiten is daarom naar
verwachting zeer klein.
5.2.1 Verblijf
De specifieke verblijfsvoorwaarden in Tabel 5.2 hebben vooral betrekking op het
binnenhouden van schaaldieren door het voorkomen van ontsnapping en verspreiding via
land en water.
Ingeperkte ruimte
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het buitenhouden van onbevoegde personen en ongewenste dieren minimaal aansluit
bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Het is belangrijk om ontsnapping en verspreiding van schaaldieren via land en water te
voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat binnen- en buitenruimten zijn voorzien van fysieke
maatregelen. Om het risico op ontsnapping en verspreiding van exemplaren te verkleinen is
het ook belangrijk om, indien mogelijk, voortplanting van schaaldieren te voorkomen als dit
niet tot de doelstelling van de activiteit behoort. Dit geldt voor alle schaaldieren op de
Unielijst, behalve de marmerkreeft (P. fallax) vanwege zijn eenslachtige voortplanting.
Geslachtelijke voortplanting
Vooral recent uitgekomen larven van rivierkreeften verspreiden zich gemakkelijk via het
water, omdat deze levensstadia vrij in het water zweven en vaak niet groter zijn dan enkele
millimeters (bijlage 6). Over het algemeen blijven de eieren als broed onder het achterlijf van
het vrouwelijke exemplaar zitten totdat ze het vrij levende larvestadium hebben bereikt,
waardoor het verspreidingsrisico van eieren lager is dan dat van de larven (Müller, 1973;
Soes et al., 2007). Larven van de Chinese wolhandkrab ontwikkelen zich tot juvenielen in
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zout water, waardoor de kans op succesvolle groei en vestiging na verspreiding van eieren
of larven naar zoetwatersystemen zeer klein is (Adema, 1991; Gollasch, 2011).
Geslachtelijke voortplanting van schaaldieren wordt voorkomen door minimaal één van de
volgende maatregelen uit te voeren:
 gebruik maken van één geslacht, bij voorkeur mannetjes;
 geen gebruik maken van vrouwtjes die zichtbaar eieren dragen;
 gescheiden houden van geslachten.
Vóór en tijdens de activiteiten met schaaldieren wordt gecontroleerd op de aanwezigheid
van vrouwtjes met eieren. Deze vrouwtjes worden verwijderd uit de binnen- of buitenruimten
volgens het protocol voor het afvoeren van schaaldieren. In buitenruimten kan tevens
onderzoek worden uitgevoerd in een periode waarin de dieren niet voortplanten. In
binnenruimten is dit niet van toepassing omdat onder de (constante) omgevingscondities
mogelijk toch voortplanting plaatsvindt.
Behoort voortplanting en/of het kweken van schaaldieren voor experimenten tot de
doelstelling van de activiteit, dan wordt minimaal gebruik gemaakt van een gesloten systeem
met goede controle op de afwezigheid van larven in afvalstromen. Een voorbeeld is een
recirculatiesysteem waarin het water wordt gezuiverd en hergebruikt (zie ‘Afvalbeheer’ van
water). De vergunninghouder moet hiermee ontsnapping en verspreiding van eieren, larven,
juvenielen en adulten voorkomen. Een gesloten systeem is altijd van toepassing op
activiteiten met de marmerkreeft (P. fallax) omdat deze soort voor succesvolle voortplanting
geen bevruchting nodig heeft door een mannelijk exemplaar (bijlage 6).
Land
In buitenruimten wordt natuurlijke verspreiding via land voorkomen door het houden van
schaaldieren binnen een stevige en gladde omheining (dicht scherm of wand) waar
individuen niet overheen kunnen klimmen. In een buitenruimte is een standaard amfibieënscherm van High Density Polyethylene (HDPE) of beschot van metaal van minimaal 40 cm
boven het maaiveld afdoende. Het is van belang dat de grond direct naast het amfibieënscherm of het beschot vrij wordt gehouden van vegetatie. Deze omheining wordt minimaal
50 cm diep in de grond geplaatst om te voorkomen dat de schaaldieren holen of gangen
graven waardoor ze ontsnappen. Vooral gedurende droge perioden kunnen rivierkreeften,
zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft (P. clarkii), diepe holen graven van 40-90 cm onder
het waterniveau (Ingle, 1997).
In een binnenruimte worden exemplaren gehouden in aquaria die minimaal bestaan uit
gladde wanden met een deksel bovenop (bijvoorbeeld volièregaas met maaswijdte 0,5 x 0,5
cm). Aanvullend kan worden gedacht aan een gaatje in de wand of het deksel voor een
beluchtingsslangetje en een schuilplaats voor de periode tijdens vervelling (bijvoorbeeld van
pvc pijp). De minimale omvang van de aquaria hangt af van de hoeveelheid aanwezige
exemplaren. De rivierkreeften en Chinese wolhandkrab kunnen namelijk individueel of in
groepen (overschot of reservedieren) worden gehouden.
Het is van belang dat de binnenruimte geen mogelijkheden bevat voor de schaaldieren om
actief te ontsnappen via ventilatie- of afvoeropeningen. Deze zijn altijd afgedekt met gaas of
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een rooster waar juvenielen en volwassenen niet door kunnen ontsnappen. De minimale
maaswijdte van het rooster wordt gebaseerd op de minimale lengte van de aanwezige
juvenielen en kan verschillen per soort (bijlage 6).
Water
Om ontsnapping en verspreiding van exemplaren uit mesocosms te voorkomen bestaat de
experimentele opstelling minimaal uit onbreekbare en lekvrije bakken die niet in verbinding
staan met andere watersystemen, zoals kubieke meter bakken met 1 meter hoge wanden.
Het wateroppervlakte staat onder de rand en de bak is afgedekt met één egaal deksel zodat
ontsnapping niet kan plaatsvinden. Met schaaldieren worden geen experimenten uitgevoerd
in proefsloten die een open verbinding hebben met andere oppervlaktewateren vanwege het
verspreidingsrisico. Inperking van water in een proefsloot kan met behulp van een dam of
een waterdicht schot of bak (zoals op de Sinderhoeve (Wageningen Environmental
Research - Alterra, 2016). Deze maatregel wordt in combinatie met maatregelen ter
voorkoming van ontsnapping en verspreiding van schaaldieren over land uitgevoerd.
Afvalbeheer
Dierlijk materiaal
Na afloop van de activiteiten worden alle levensstadia van de dieren gedood en via een
gecontroleerde dierlijke afvalstroom afgevoerd of levend naar een ander onderzoeksinstituut
vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt. Een voorbeeld
van een dodingsmethode is bevriezing.
Sediment
Het sediment uit mesocosms en proefsloten of -vijvers wordt doorzocht op juveniele en
volwassen exemplaren na beëindiging van de activiteit met schaaldieren. Zo worden
potentieel ingegraven exemplaren verwijderd. Het sediment van mesocosms met juveniele
en/of volwassen exemplaren wordt afgevangen met behulp van een net. Het sediment uit
grotere proefsloten of –vijvers wordt opgeschoond, bijvoorbeeld door afgraven, na het
droogleggen van de proefopstelling om verscholen exemplaren bloot te leggen.
Water
Het filteren van afvalwater uit aquaria, mesocosms en proefvijvers is een minimale
voorwaarde om verspreiding van schaaldieren via het riool of andere waterstromen te
voorkomen. De maaswijdte van het filter is daarbij kleiner dan de afmeting van de
exemplaren in het water. Een zoöplanktonnet met een maaswijdte van maximaal 300 µm
filtert eieren en larven uit het water van de Chinese wolhandkrab en de rivierkreeften (bijlage
6). Een bestaand recirculatiesysteem in binnenruimten heeft een zwaarder beveiligingsregime en voldoet daarmee ook aan de minimale eisen voor het voorkomen van
ontsnapping en verspreiding via water. Als een recirculatiesysteem aanwezig is in de
onderzoeks- of opslagfaciliteit, wordt deze gebruikt in plaats van het zoöplanktonnet. De
kans op ontsnapping en verspreiding is bij gebruik van dit systeem nog kleiner dan bij het
gebruik van een net, omdat het water wordt rondgepompt, gezuiverd door een biologische
filter en deeltjesfilter en vervolgens hergebruikt.
In gesloten proefsloten wordt over het algemeen een grote hoeveelheid water gebruikt. Dit
afvalwater wordt geloosd naar een afgedekt bassin waarin zwevende deeltjes bezinken.
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Daarna wordt het afvalwater gezuiverd door middel van filters (die de kleinste delen
tegenhouden) en kan het water worden hergebruikt of via een greppel in de grond naar het
grondwater zakken. Het biologisch materiaal dat door de filters wordt tegengehouden, wordt
door de verantwoordelijk medewerker of de medewerker waarop wordt toegezien verwijderd
en verwerkt volgens voorwaarden van het afvalbeheer. De filters worden regelmatig
gecontroleerd.
Schoonmaak- en onderhoudsprotocol
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het schoonmaken en onderhouden van ingeperkte ruimten tijdens en na afloop van de
activiteit(en) met Unielijstsoorten minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Het afvalwater en biologisch materiaal dat is verzameld tijdens
schoonmaakacties wordt verwerkt volgens de voorwaarden van het afvalbeheer.
5.2.2 Vervoer
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Levende exemplaren worden droog vervoerd naar of tussen de binnen- of buitenruimte(n) in
bakken of tonnen met gladde verticale wanden en een deksel. Een voorbeeld is een witte
ton met een rood schroefdeksel. Om het risico op ontsnapping en verspreiding laag te
houden, vindt zo weinig mogelijk vervoer plaats voor het hanteren van exemplaren tijdens
het onderzoek. Metingen en andere handelingen met exemplaren worden uitgevoerd in
dezelfde ingeperkte ruimte waar de dieren worden gehouden. Dode dieren worden
afgevoerd via een gecontroleerde dierlijke afvalstroom.
5.2.3 Personeel
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het geautoriseerde personeel minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
5.2.4 Markering
Beschikbare methoden voor de markering van schaaldieren zijn niet voor alle situaties
toepasbaar. Twee relevante opties zijn hieronder in meer detail beschreven:
1. Aquaria worden gelabeld voor de controle van het aantal aanwezige schaaldieren in
binnenruimten. Dit is gemakkelijk voor exemplaren die individueel worden gehuisvest,
maar relatief moeilijk bij een groepshuisvesting in aquaria, mesocosms of proefsloten
vanwege wisselende aantallen door reproductie, kannibalisme en uitval door ziekte.
Tellingen en labelling van het aantal exemplaren in groepshuisvesting zijn
betrouwbaarder als voortplanting en kannibalisme wordt voorkomen (bijvoorbeeld door
gescheiden houden van geslachten en regelmatig voeren).
2. De markering van schaaldieren zelf is alleen duurzaam wanneer een identificatiemiddel
intern wordt aangebracht. De dieren vervellen namelijk enkele keren per jaar, waardoor
extern aangebrachte markering verdwijnt. Het aantal vervellingen is onder andere
afhankelijk van de hoeveelheid levensstadia ze doorlopen (bijlage 6). Een voorbeeld van
interne markering is het inbrengen van een elektronische microchip, ofwel een radiofrequency identifier (RFID) of passive integrated transponder (PIT). Een apparaat dat
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een elektromagnetisch veld produceert, leest de unieke code in de chip af. De afstand
waarop het apparaat de chip detecteert is ongeveer 30 cm, waarbij water en substraat
weinig invloed hebben (Black et al., 2010). Een veld- en laboratoriumstudie met de
rivierkreeft Orconectes compressus toonde dat kleine chips van 8,5 x 2,12 mm bruikbaar
zijn voor rivierkreeften van minimaal 2,2 cm (Black et al., 2010). De chip werd met
behulp van een naald in het kopborststuk geplaatst. Het wordt niet aangeraden om
schaaldieren direct na vervelling te chippen omdat de dieren dan te kwetsbaar zijn om te
hanteren. Uiteindelijk is een chip nuttig wanneer identificatie op individueel niveau is
gewenst, maar het is onbruikbaar voor het lokaliseren van ontsnapte exemplaren
vanwege de geringe detectieafstand.
5.2.5 Noodplan na ontsnapping
Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en vervolgens teruggebracht
naar de ingeperkte ruimte of geëlimineerd met adequate en legale maatregelen. Hierbij is
het van belang dat rekening wordt gehouden met de relevante bepalingen en voorschriften
van de Wet natuurbescherming. In binnenruimten kunnen ontsnapte schaaldieren zich schuil
houden onder het meubilair of zich ophouden bij afvoeropeningen. In buitenruimten zijn
schaaldieren moeilijker te vinden, omdat ze over een grotere ruimte verstopt kunnen zitten.
Indien in de directe omgeving van de binnen- of buitenruimte een invasieve exoot is
gesignaleerd die ook op deze locatie wordt gehouden, wordt per direct de aanwezigheid van
alle exemplaren in de faciliteiten gecontroleerd en een inspectie van alle getroffen maatregelen en gebruikte materialen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding uitgevoerd.
Als het gevonden exemplaar aantoonbaar uit een van de ruimten van de vergunninghouder
afkomstig is, wordt het door de vergunninghouder weggehaald en geëlimineerd of
teruggebracht naar de ingeperkte ruimte. Vervolgens wordt uit voorzorgsprincipe de activiteit
met de schaaldieren gestopt om verdere verspreiding te voorkomen. De gebruikte dieren op
die locatie worden opgeruimd, totdat de afwezigheid van ontsnappings- en
verspreidingsroutes wordt gegarandeerd in een aangepast huisvestingsplan.
De kans op verspreiding van schaaldieren is minimaal als aan alle vergunningsvoorwaarden
wordt voldaan en het surveillancesysteem goed functioneert. Hierdoor hebben de eliminatiemaatregelen zeer waarschijnlijk betrekking op een beperkt aantal individuen. Bevinden de
dieren zich op het droge dan is handmatig vangen de meest geschikte en kosteneffectieve
maatregel met de minste neveneffecten (zie bijvoorbeeld (De Hoop et al., 2016). Bevinden
de dieren zich in een oppervlaktewater op het eigen terrein, zoals een sloot, dan kan
eventueel een kreeftenfuik uitkomst bieden voor het vangen van volwassen exemplaren. De
effectiviteit van eliminatiemethoden hangt echter af van meerdere factoren, zoals de
aanwezigheid van een open watersysteem, de omvang van de populatie, de grootte van de
exemplaren, het benodigde en beschikbaar materiaal en de zorgvuldigheid van de
uitvoerder. Inzetten op vroegtijdige eliminatie van ontsnapte individuen is echter van belang,
omdat de eliminatie van grote populaties invasieve schaaldieren moeilijk is te realiseren (De
Hoop et al., 2016).
Bij ontsnapping van exemplaren naar oppervlaktewater op het eigen terrein wordt indien
mogelijk de (vermoedelijke) locatie met ontsnapte exemplaren direct afgesloten van het
omliggende water met inperkende maatregelen, bijvoorbeeld door een geschikte omheining
te plaatsen. Na afloop van de eliminatiemaatregel(en) wordt de afsluiting opgeheven. Als
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ontsnapte exemplaren buiten het eigen terrein voorkomen, mogen voor het uitvoeren van
maatregelen een toezichthouder (Algemene wet bestuursrecht) en/of aangewezen personen
(Wet natuurbescherming) de grond van derden betreden (§3.5.1).
5.2.6 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met schaaldieren minimaal aansluit bij de
algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 5.2: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met
zes schaaldieren van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd (conform
artikel 8 of 9 van EU-verordening 1143/2014).

land /
water

S

water

S

dier

S

sediment

S

water

S

Schoonmaakprotocol

X

EU-DW

X

X

ED

X

X

ID

X

X

FE

X
X

X
X
X

ED
EU-DW
ED, EU-DW

X

X

FE

X

ED

X

X

ED

X

X

ED, ID

X

ED, ID

X

X

ED, ID

X
X

X
X
X

ED
GGO-H, ED
FE, ID

X

X

ED

X

ED

X

ED

A

Grote hoeveelheid afvalwater uit proefsloten wordt afgevoerd naar afgedekt bassin voor bezinking deeltjes en zuivering
met filter om verspreiding van exemplaren te voorkomen. Biologisch materiaal wordt verwerkt volgens afvalbeheer
Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer

X

ED

X

EU-DW, ID

X

X

X

Bron c

S

P. fallax

land

P. clarkii

A

P. leniusculus

mens

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen, tenzij de noodzaak voor het doel van de aangevraagde vergunning is
aangetoond
Zorgdragen dat dieren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van geautoriseerd personeel voor
verwijdering of onderzoek
Opstelling wordt omheind met een gladde, verticale wand waar individuen niet overheen kunnen klimmen of onderdoor
kunnen graven
Ventilatie- en afvoeropeningen worden afgedekt met gaas of een rooster
Aquaria en mesocosms: bestaan uit gesloten, onbreekbare en lekvrije bakken die met een deksel zijn afgesloten en niet
in verbinding staan met andere watersystemen
Proefsloten: het water is met een dam of waterdicht schot fysiek afgesloten van andere watersystemen
Geen afvalwaterlozingen op riool en oppervlaktewater zonder in achtneming afvalbeheer
Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende exemplaren worden niet gebruikt
Na afloop van het experiment worden de dieren gedood en afgevoerd via de dierlijke afvalstroom of naar een ander
onderzoeksinstituut vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt
Sediment wordt opgeschoond na beëindiging van de activiteit om ingegraven juveniele en volwassen exemplaren te
verwijderen
Afvalwater met exemplaren wordt gefilterd voordat het water via het riool wordt geloosd (maaswijdte kleiner dan
afmeting van exemplaren in water)

O. virilis

A

A

Afvalbeheer

X

Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een ingeperkte binnenruimte geweerd door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die bestand is tegen beschadiging door dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om woekering van planten of beschadiging door graaf- en
knaagactiviteiten van dieren te voorkomen

natuurlijk

O. limosus

Binnenhouden
Unielijstsoorten

A

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het binnenhouden van Unielijstsoorten en het buitenhouden
van onbevoegden
Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante voorwaarden betrekking hebben op alle ruimtes binnen de
onderzoeksfaciliteit(en)
De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een deurdranger dier er voor zorgt dat het uitslaande deel zelfsluitend
is
Plattegrond wordt geleverd van de locatie met een overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor opslag en / of
experimenten
Ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen betreding door onbevoegden
Toegangsdeur of -hek kan wordt afgesloten voor onbevoegden
Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met een pas of sleutel
Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden gehouden, inclusief contactgegevens van de
verantwoordelijk medewerker (binnen: poster op deur, buiten: informatiebord)

E. sinensis

Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)
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Verblijf

Buitenhouden
onbevoegden en
ongewenste dieren

A

a

Buiten b

Algemeen

Voorwaarden

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

ED

A

Schoonmaak- en
onderhoudspersoneel

A

Markering

Noodplan
na
ontsnapping

S

Surveillancesysteem

A

X

X

FE, ID

X

X

PM

X

X

FE, ID

X

X

EU-DO

X

X

FE

X

X

ED, EU-IE

X

X

ID

X
X
X

X
X
X

ED, WOD
ID
GGO-L

X

X

ID, GGO-L

Bron c

Onderzoeks- en
verzorgings-medewerker(s)

P. fallax

58
Personeel

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door gescheiden vervoeren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren,
indien relevant
Vervoer afval (inclusief dode exemplaren) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer
Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning
Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften
De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten,
inclusief gestelde voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten en
apparatuur van de onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de
voorwaarden en verplichtingen van de vergunning te houden
De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige informatievoorziening over werkvoorschriften in de
ingeperkte ruimte

P. clarkii

A

P. leniusculus

Voor, tijdens en na gebruik

O. virilis

Vervoer

Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning en een begeleidend document (per soort en per zending of
voorraad)
De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend de naam
en contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker
Vervoer van levende exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is (stevig
en goed afgesloten verpakkingsmateriaal) en die niet beschadigd kunnen worden door andere vracht

O. limosus

A

De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een commercieel bedrijf met
een voorraad exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning

E. sinensis

A

Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker om te voorkomen dat exemplaren worden
meegenomen of ontsnappen
Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en een risico op ontsnapping van
exemplaren ontstaat

a

Buiten b

Herkomst exemplaren

Voorwaarden

Binnen b

Onderhoudsprotocol

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

X

X

GGO-L

Exemplaren zijn gemarkeerd met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning of lijden veroorzaken en
langdurig zichtbaar of afleesbaar zijn (zoals chip)

X

X

ED

Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan met betrekking tot het controleren van de aanwezigheid,
toename en afname van exemplaren, gebruikte ruimtes, materialen en middelen ter voorkoming van ontsnapping en
verspreiding van exemplaren

X

X

FE

Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht van de verantwoordelijk medewerker uitgevoerd en
vervolgens gedocumenteerd en geregistreerd

X

X

ID

Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een Unielijstsoort buiten de gesloten omgeving wordt:
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente administratie, het verblijf en de melding
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte exemplaren te vangen of te elimineren

X

X

ED

X

FE

X

X

FE

X

X

FE

X

ED

X

X

FE, GGO-H

d

d

Binnen: laboratoria; buiten: mesocosm, proefvijver, -sloot of –bak.

d

d

d

d

d

d

Bron c

Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

P. fallax

Markering
X

b

c

Legenda

P. clarkii

a

P. leniusculus
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Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid

O. virilis

A

X

Ontsnapte exemplaren naar oppervlaktewater worden afgesloten van omliggend water met inperkingsmaatregelen
(zoals gaas)
Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
• markering van aanwezige dieren
• transport van levende exemplaren
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen (surveillancesysteem)

O. limosus

Administratie

S

Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en teruggebracht naar de ingeperkte ruimte of
geëlimineerd met adequate en legale maatregelen

E. sinensis

Registratie
en documentatie

A

Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping en verspreiding van exemplaren direct bij het bevoegd
gezag, later gevolgd door een melding bij aanvang en na afloop van de uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van
het resultaat.

a

Buiten b

Eliminatiemaatregelen

Voorwaarden

Binnen b

Melding incident

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

ID

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten,

EU-DO = uitvoeringsverordening 2016/145, EU-DW = Richtlijn 2010/63/EU bescherming dieren, EU-

IE = EU-verordening 1143/2014 invasieve uitheemse soorten, FE = fytosanitaire eisentabel, GGOH = leidraad voor een Handboek GGO bij ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG
ingeperkt gebruik GGO, ID = inzicht interne deskundigen / auteurs, PM = protocol voor
muggenonderzoek, WOD = Wet op de dierproeven.
d

Niet van toepassing.

6 Soortspecifieke vergunningsvoorwaarden Gewervelden
Vijf gewervelde diergroepen staan op de Unielijst van EU-belang: vissen, amfibieën,
reptielen, vogels en zoogdieren. Bij de uitvoering van activiteiten met gewervelden zal de
vergunningaanvrager naast EU-verordening 1143/2014 mogelijk ook moeten voldoen aan
andere Europese en nationale wet- en regelgeving. Zo is de Wet op de dierproeven (WoD)
van toepassing op gewervelde dieren die worden gebruikt voor experimentele of andere
doeleinden, die bij het dier evenveel of meer pijn, lijden, angst of blijvende schade kan
veroorzaken als, dan wel dan het inbrengen van een naald volgens diergeneeskundig
vakmanschap (Wet op de dierproeven, 2014). De WoD richt zich op het beschermen van
proefdieren door onder andere in een instellingsvergunning verplicht te stellen dat de
leverancier en gebruiker beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel en dat de
dieren behoorlijk worden verzorgd, behandeld en gehuisvest.
EU-verordening 1143/2014 heeft echter geen afstemmingsbepaling met andere wet- en
regelgeving. Het voldoen aan verplichtingen in deze verordening heeft daarom niet
automatisch tot gevolg dat tegelijkertijd is voldaan aan de verplichtingen in andere wet- en
regelgeving of visa versa. In het voorliggende onderzoeksrapport is wel gebruik gemaakt
van bestaande wet- en regelgeving om vergunningsmogelijkheden en –voorwaarden te
verkennen en, indien relevant, op te nemen in het huidige voorstel met voorwaarden
overeenkomstig artikelen 8 en 9 van EU-verordening 1143/2014. Voorbeelden zijn de
Europese Richtlijn 2010/63/EU voor dierproeven en Appendix A van ETS Nr. 123 (Council of
Europe, 2006; Europees Parlement, 2010).

6.1 Vissen
De vigerende Unielijst van invasieve exoten van EU-belang bevat twee zoetwatervissen,
namelijk de amoergrondel (Perccottus glenii) en de blauwband (Pseudorasbora parva).
Deze paragraaf bevat een voorstel voor de minimaal vereiste vergunningsvoorwaarden voor
het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van de twee soorten bij het uitvoeren van
onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten (Tabel 6.1). Een onderscheid is
gemaakt tussen algemene en soortspecifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn
beschreven in hoofdstuk 3 en de soortspecifieke voorwaarden zijn toegelicht in de huidige
paragraaf. De soorteigenschappen die zijn gebruikt bij het opstellen van soortspecifieke
voorwaarden voor de amoergrondel en blauwband zijn beschikbaar in bijlage 7.
Het gebruik van de zoetwatervissen van de Unielijst voor het ontwikkelen en toepassen van
producten voor menselijke gezondheidsverbetering is voor zover bekend niet van toepassing
geweest. De kans op vergunningaanvragen voor geneeskundige activiteiten is daarom naar
verwachting zeer klein.
6.1.1 Verblijf
De soortspecifieke verblijfsvoorwaarden in Tabel 6.1 hebben vooral betrekking op het
binnenhouden van de amoergrondel en blauwband door het voorkomen van ontsnapping en

60

verspreiding en het afvalbeheer tijdens en na de beëindiging van activiteiten met de
invasieve exoten.
Ingeperkte ruimte
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het buitenhouden van onbevoegde personen en ongewenste dieren minimaal aansluit
bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Het is belangrijk om ontsnapping en verspreiding van de amoergrondel en blauwband via
het water te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat binnen- en buitenruimten fysieke
voorzieningen hebben om het risico op ontsnapping en verspreiding van exemplaren te
voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk de kans op voortplanting van vissen te
minimaliseren als dit niet tot de doelstelling van de activiteit behoort.
Geslachtelijke voortplanting
Vooral recent uitgekomen larven van vissen verspreiden zich gemakkelijk via het water,
omdat deze levensstadia vrij in het water zweven en niet groter zijn dan 5 millimeter (bijlage
7). Over het algemeen zitten de eieren vast aan een plant of drijvend voorwerp, wat de kans
op vrij zwevende eieren beperkt. Geslachtelijke voortplanting van vissen wordt voorkomen
door minimaal één van de volgende maatregelen uit te voeren:
 gebruik maken van één geslacht;
 gescheiden houden van geslachten;
 milieucondities aanhouden waarbij voortplanting niet plaatsvindt (zoals
watertemperatuur <15°C);
 gebruik maken van steriele exemplaren.
Behoort voortplanting en/of het kweken van vissen voor experimenten wel tot de doelstelling
van de activiteit, dan wordt minimaal gebruik gemaakt van een gesloten systeem met goede
controle op de afwezigheid van eieren en larven in afvalstromen (zie ‘Afvalbeheer’ van
water). De vergunninghouder moet hiermee ontsnapping en verspreiding van exemplaren
voorkomen.
Water
Natuurlijke verspreiding via water wordt voorkomen door de amoergrondel en blauwband
alleen te huisvesten in hydrologisch geïsoleerde systemen waarbij geen verbinding is met
oppervlaktewateren. Inperking van water in een proefsloot kan met behulp van een dam of
een waterdicht schot of bak (zoals op de Sinderhoeve (Wageningen Environmental
Research - Alterra, 2016). Om verspreiding via waterstromen aanvullend te voorkomen,
wordt het afvalwater niet direct geloosd op het riool en oppervlaktewateren zonder aan de
voorwaarden van het afvalbeheer te hebben voldaan.
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Afvalbeheer
Dierlijk materiaal
Na afloop van de activiteiten worden alle levensstadia van de dieren op een humane wijze
gedood en via een gecontroleerde dierlijke afvalstroom afgevoerd. Voorbeelden van humane
doding van vissen zijn een overdosis van een verdovingsmiddel of een klap op de schedel
(Council of Europe, 2006). In plaats van doding kunnen dieren ook naar een ander
onderzoeksinstituut worden vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort
beschikt.
Sediment
De amoergrondel kan zich ingraven in de modder van de bodem van drooggevallen wateren
om te overleven. Een minimale vereiste is het doorzoeken van het sediment in binnen- en
buitenruimten op de aanwezigheid van exemplaren bij het vervangen of opruimen van het
sediment na beëindiging van de activiteit. Het sediment van aquaria in binnenruimten wordt
afgevangen met behulp van een net. Het sediment uit grotere proefsloten of –vijvers wordt
na het droogleggen van de proefopstelling opgeschoond, bijvoorbeeld door afgraven, om
verscholen exemplaren bloot te leggen. Deze voorwaarden zijn voor de blauwband niet van
toepassing.
Water
Het filteren van afvalwater uit aquaria, tanks en proefvijvers is een minimale voorwaarde om
verspreiding van vissen via het riool of andere waterstromen te voorkomen. De maaswijdte
van het filter is daarbij kleiner dan de afmeting van de exemplaren in het water. Een
zoöplanktonnet met een maaswijdte van maximaal 0,6 mm filtert eieren en larven uit het
water van de amoergrondel en blauwband (bijlage 7). Een bestaand recirculatiesysteem in
binnenruimten heeft een zwaarder beveiligingsregime en voldoet daarmee ook aan de
minimale eisen voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding via water. Als een
recirculatiesysteem aanwezig is in de onderzoeks- of opslagfaciliteit, wordt deze gebruikt in
plaats van het zoöplanktonnet. De kans op ontsnapping en verspreiding is bij gebruik van dit
systeem nog kleiner dan bij het gebruik van een net, omdat het water wordt rondgepompt,
gezuiverd door een biologische filter en deeltjesfilter en vervolgens hergebruikt.
Net als bij schaaldieren worden voor vissen over het algemeen een grote hoeveelheid water
gebruikt in gesloten proefsloten. Het afvalwater wordt geloosd naar een afgedekt bassin
waarin zwevende deeltjes bezinken. Daarna wordt het afvalwater gezuiverd door middel van
filters (die de kleinste delen tegenhouden) en kan het water worden hergebruikt of via een
greppel in de grond naar het grondwater zakken. Het biologisch materiaal dat door de filters
wordt tegengehouden, wordt door de verantwoordelijk medewerker of de medewerker
waarop wordt toegezien verwijderd en verwerkt volgens voorwaarden van het afvalbeheer.
De filters worden regelmatig gecontroleerd.
Schoonmaak- en onderhoudsprotocol
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het schoonmaken en onderhouden van ingeperkte ruimten tijdens en na afloop van de
activiteit(en) met Unielijstsoorten minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Aanvullend wordt het afvalwater en biologisch materiaal dat is
verzameld tijdens schoonmaakacties verwerkt volgens de voorwaarden van het afvalbeheer.
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6.1.2 Vervoer
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Het vervoer van levende vissen vindt plaats in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding
onmogelijk is. Voor het vervoeren van een groot aantal exemplaren kan bijvoorbeeld een
leeftank met een beluchtingsysteem en deksel worden gebruikt. Dode dieren worden
afgevoerd via een gecontroleerde dierlijke afvalstroom.
6.1.3 Personeel
Aanbevolen wordt dat de verantwoordelijkheid voor invasieve handelingen met gewervelde
dieren wordt neergelegd bij personeel dat deskundigheid heeft op dit terrein, zoals een
functionaris die over een certificaat beschikt in het kader van de WoD. Tijdens een cursus
proefdierkunde wordt de bewijsvoering van voldoende scholing en bekwaamheid in het
uitvoeren van invasieve handelingen behaald in de vorm van een certificaat voor artikel 9
(onderzoekers), artikel 13f (proefdierverzorgers, biotechnisch laboranten, analisten) of artikel
14 (proefdierdeskundigen en aangestelde dierenarts) van de WoD (Wet op de dierproeven,
2014; van den Broek et al., 2017). Aansluiting bij dit certificatensysteem is echter niet
verplicht vanwege de afwezigheid van een afstemmingsbepaling tussen de EU-verordening
en de WoD.
6.1.4 Markering
Voor het individueel markeren of identificeren van vissen zijn verschillende methoden
genoemd in Appendix A van ETS Nr. 123. Het onderhuids injecteren van kleurstof in
verdoofde vissen wordt geacht de minst invasieve identificatiemethode te zijn (Council of
Europe, 2006). Andere methoden zijn bijvoorbeeld het inknippen van vinnen of een
elektronische microchip. Het chippen van een volwassen blauwband kan lastig zijn vanwege
de relatief kleine omvang van de vis. Een studie met een karperachtige vis (Oregonichthys
crameri) met een lengte tussen 4,0 en 7,0 cm toonde aan dat een kleine elektronische
microchip (PICO-tag), injectie van een fluorescerend middel (VIE mark) en branden van
huidweefsel met vloeibare stikstof haalbare lange-termijn identificatietechnieken zijn met
verwaarloosbare effecten op de overleving van de dieren (Bangs et al., 2013).
6.1.5 Noodplan na ontsnapping
Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en vervolgens teruggebracht
naar de ingeperkte ruimte of geëlimineerd met adequate en legale maatregelen. Hierbij is
het van belang dat rekening wordt gehouden met de relevante bepalingen en voorschriften
van de Wet natuurbescherming. Daarnaast worden per direct alle getroffen maatregelen en
gebruikte materialen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding geïnspecteerd en zo
nodig vervangen. Indien aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en het
surveillancesysteem goed functioneert, zal de kans op verspreiding van de amoergrondel en
blauwband echter minimaal zijn.
Mochten de amoergrondel of blauwband ontsnappen naar oppervlaktewater op het eigen
terrein, kunnen de volwassen exemplaren worden gevangen met fuiken met aas, een
schepnet of sleepnetten (Pupina et al., 2015; De Hoop et al., 2016). Echter, hiermee
worden relatief kleine exemplaren (< 11 cm) moeilijk gevangen.
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Daarnaast wordt indien mogelijk de (vermoedelijke) locatie met ontsnapte exemplaren direct
afgesloten van het omliggende water met inperkende maatregelen, bijvoorbeeld door een
geschikte omheining te plaatsen dat verdere verspreiding van de vissen voorkomt. Na afloop
van de eliminatiemaatregel(en) wordt de afsluiting opgeheven. Als ontsnapte exemplaren
buiten het eigen terrein voorkomen, mogen voor het uitvoeren van maatregelen een
toezichthouder (Algemene wet bestuursrecht) en/of aangewezen personen (Wet
natuurbescherming) de grond van derden betreden (§3.5.1).
Eliminatie van de blauwband in een geïsoleerd oppervlaktewater (zoals een vijver) kan
bijvoorbeeld door toediening van een chemisch middel (rotenon) aan het water of
drooglegging van het water en een nabehandeling met ongebluste kalk (De Hoop et al.,
2016). Een groot nadeel van deze maatregelen is de ongewenste neveneffecten op andere
soorten en het ecosysteem. Daarnaast is voor de toepassing van rotenon in Nederland een
ontheffing of vrijstelling van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vereist, omdat
het middel niet is toegestaan als bestrijdingsmiddel (De Hoop et al., 2015). Volledige
eliminatie van de blauwband in niet-geïsoleerde wateren is zeer moeilijk.
Eliminatie van de amoergrondel is niet gemakkelijk, aangezien de hoge tolerantie voor lage
zuurstofconcentraties, een hoge pH, bevriezing en droogte (Verreycken, 2015). Een
experimentele studie in relatief kleine en geïsoleerde systemen resulteerde in 100% sterfte
van amoergrondels door toevoeging van calciumchloride (0,3 g/L) of ammoniak (ongeveer 1
ml per poel) (Zaloznykh, 1984; Bogutskaya & Naseka, 2002). Mogelijk is de soort ook
vatbaar voor pisciciden zoals rotenon (Verreycken, 2015)
De effectiviteit van eliminatiemethoden hangt echter af van meerdere factoren, zoals de
omvang van de populatie, de grootte van de exemplaren, het benodigde en beschikbaar
materiaal en de zorgvuldigheid van de uitvoerder. Inzetten op vroegtijdige eliminatie van
ontsnapte individuen is echter van belang, omdat de eliminatie van grote vispopulaties
moeilijker is te realiseren (De Hoop et al., 2016).
6.1.6 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met de vissen van EU-belang minimaal
aansluit bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 6.1: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met
twee zoetwatervissen van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd
(conform artikel 8 of 9 van EU-verordening 1143/2014).

A

mens

A

water

S

dier

S

sediment

S

water

S

Schoonmaakprotocol
Onderhoudsprotocol

A
A

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen, tenzij de noodzaak van voortplanting voor het doel van de aangevraagde
vergunning is aangetoond
Zorgdragen dat dieren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van geautoriseerd personeel voor
verwijdering of onderzoek
Exemplaren worden in een hydrologisch geïsoleerd systeem gehouden
Geen afvalwaterlozingen op riool en oppervlaktewater zonder in achtneming afvalbeheer
Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende exemplaren worden niet gebruikt
Na afloop van het experiment worden de dieren gedood en afgevoerd via de dierlijke afvalstroom of naar een ander
onderzoeksinstituut vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt
Sediment wordt opgeschoond na beëindiging van de activiteit om ingegraven juveniele en volwassen exemplaren te
verwijderen
Afvalwater met exemplaren wordt gefilterd voordat het water via het riool wordt geloosd (maaswijdte kleiner dan afmeting
van exemplaren in water)

X

X

X

ID

X
X
X

X
X
X
X

FE
ED
EU-DW
ED, EU-DW

X

X

FE

X

ED

X

X

ED

X

X

ED, ID

X
X
X

X
X
X

ED
GGO-H, ED
FE, ID

X

X

ED

X

X

ED

X

X

ED

X

ED

X

X

EU-DW, ID

X

X

FE, ID

X

X

PM

Grote hoeveelheid afvalwater uit proefsloten wordt afgevoerd naar afgedekt bassin voor bezinking deeltjes en zuivering
met filter om verspreiding van exemplaren te voorkomen. Biologisch materiaal wordt verwerkt volgens afvalbeheer
Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer
Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker om te voorkomen dat exemplaren worden
meegenomen of ontsnappen
Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en een risico op ontsnapping van
exemplaren ontstaat

Bron c

natuurlijk

EU-DW

X

Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een ingeperkte binnenruimte geweerd door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die bestand is tegen beschadiging door dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om woekering van planten of beschadiging door graaf- en
knaagactiviteiten van dieren te voorkomen

A

Afvalbeheer

X

P. parva

Binnenhouden
Unielijstsoorten

A

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het binnenhouden van Unielijstsoorten en het buitenhouden
van onbevoegden
Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante voorwaarden betrekking hebben op alle ruimtes binnen de
onderzoeksfaciliteit(en)
De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een deurdranger dier er voor zorgt dat het uitslaande deel zelfsluitend
is
Plattegrond wordt geleverd van de locatie met een overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor opslag en / of experimenten
Ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen betreding door onbevoegden
Toegangsdeur of -hek kan wordt afgesloten voor onbevoegden
Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met een pas of sleutel
Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden gehouden, inclusief contactgegevens van de
verantwoordelijk medewerker (binnen: poster op deur, buiten: informatiebord)

P. glenii

Buitenhouden
onbevoegden en
ongewenste dieren

A

a

Buiten b

Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)
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Verblijf

Algemeen

Voorwaarden

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

ED

X

FE, ID

Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning en een begeleidend document (per soort en per zending of
voorraad)

X

X

EU-DO

De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend de naam
en contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker

X

X

FE

Vervoer van levende exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is (stevig en
goed afgesloten verpakkingsmateriaal) en die niet beschadigd kunnen worden door andere vracht

X

X

ED, EU-IE

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door gescheiden vervoeren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren,
indien relevant

X

X

ID

Vervoer afval (inclusief dode exemplaren) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer

X

X

ED, WOD

Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning

X

X

ID

Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften

X

X

GGO-L

X

X

ID, GGO-L

Vervoer
Voor, tijdens en na gebruik

A
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Personeel

Onderzoeks- en verzorgingsmedewerker(s)

A

S
Schoonmaak- en
onderhoudspersoneel
Markering

Noodplan
na
ontsnapping

Surveillancesysteem

De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten,
inclusief gestelde voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten en apparatuur
van de onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de
voorwaarden en verplichtingen van de vergunning te houden
Het uitvoeren van invasieve handelingen met gewervelden (zoals doding) gebeurt alleen door medewerker(s) met
deskundigheid op dit terrein, zoals functionaris(sen) met een certificaat in het kader van de Wet op de Dierproeven

Bron c

X

P. parva

Buiten b

A

De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een commercieel bedrijf met een
voorraad exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning

a

P. glenii

Voorwaarden

Binnen b

Herkomst exemplaren

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

X

X

WOD

A

De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige informatievoorziening over werkvoorschriften in de
ingeperkte ruimte

X

X

GGO-L

S

Exemplaren zijn gemarkeerd met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning of lijden veroorzaken en
langdurig zichtbaar of afleesbaar zijn

X

X

ED

Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan met betrekking tot het controleren van de aanwezigheid,
toename en afname van exemplaren, gebruikte ruimtes, materialen en middelen ter voorkoming van ontsnapping en
verspreiding van exemplaren

X

X

FE

Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht van de verantwoordelijk medewerker uitgevoerd en
vervolgens gedocumenteerd en geregistreerd

X

X

ED

Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een Unielijstsoort buiten de gesloten omgeving wordt:
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente administratie, het verblijf en de melding
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte exemplaren te vangen of te elimineren

X

X

ED

A
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Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid
a

Markering
X

b

c

Legenda
Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

Binnen: aquaria of tanks in laboratoria; buiten: tanks, proefvijver of sloot of kooi in proefvijver of –sloot.

FE

X

X

FE

X

X

FE

X

ED

X

X

FE, GGO-H

d

d

d

d

Bron c

A

Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
• markering van aanwezige dieren
• transport van levende exemplaren
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen (surveillancesysteem)

X

P. parva

Administratie

S

Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en teruggebracht naar de ingeperkte ruimte of
geëlimineerd met adequate en legale maatregelen
Ontsnapte exemplaren naar oppervlaktewater worden afgesloten van omliggend water met inperkingsmaatregelen (zoals
fijnmazig gaas)

X

P. glenii

Registratie
en documentatie

A

Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping en verspreiding van exemplaren direct bij het bevoegd
gezag, later gevolgd door een melding bij aanvang en na afloop van de uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van
het resultaat.

a

Buiten b

Eliminatiemaatregelen

Voorwaarden

Binnen b

Melding incident

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

ID

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten,
EU-DW = Richtlijn 2010/63/EU bescherming dieren, EU-IE = EU-verordening 1143/2014 invasieve
uitheemse soorten, FE = fytosanitaire eisentabel, GGO-H = leidraad voor een Handboek GGO bij
ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG ingeperkt gebruik GGO, ID = inzicht interne
deskundigen / auteurs, PM = protocol voor muggenonderzoek (Benedict et al., 2008), WOD = Wet op
de dierproeven.
d

Niet van toepassing, mogelijk in de toekomst.

6.2 Amfibieën
De vigerende lijst van invasieve exoten van EU belang bevat één soort amfibie, namelijk de
semi-aquatische Amerikaanse brulkikker (Lithobates catesbeianus). Een synoniem is Rana
catesbeiana, maar in deze rapportage wordt de wetenschappelijke soortnaam L.
catesbeianus aangehouden omdat deze naamgeving ook is gebruikt in EU-verordening
1143/2014. De huidige paragraaf bevat een voorstel voor de minimaal vereiste
vergunningsvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van de soort
bij het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten (Tabel 6.2).
Een onderscheid is gemaakt tussen algemene en soortspecifieke voorwaarden. De
algemene voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 3 en de soortspecifieke voorwaarden
zijn toegelicht in deze paragraaf. De soorteigenschappen die zijn gebruikt bij het opstellen
van soortspecifieke voorwaarden voor de Amerikaanse brulkikker zijn beschikbaar in bijlage
7.
De kans op vergunningsaanvragen voor het ontwikkelen en toepassen van producten voor
menselijke gezondheidsverbetering is aanwezig. Zo is al onderzoek uitgevoerd naar een
antimicrobiële peptide van de huid van de Amerikaanse brulkikker voor de ontwikkeling van
een nieuw antimicrobieel middel (Xu et al., 2017).
6.2.1 Verblijf
De soortspecifieke verblijfsvoorwaarden in Tabel 6.2 hebben vooral betrekking op het
binnenhouden van Amerikaanse brulkikkers door het voorkomen van ontsnapping en
verspreiding via land en water en de veilige verwijdering van afvalstromen na het beëindigen
van activiteiten met deze soort.
Ingeperkte ruimte
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het buitenhouden van onbevoegde personen en ongewenste dieren minimaal aansluit
bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Het is belangrijk om ontsnapping en verspreiding van Amerikaanse brulkikkers via het land
en water te voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat binnen- en buitenruimten fysieke
voorzieningen hebben om het risico op ontsnapping en verspreiding van exemplaren te
voorkomen. Daarnaast is het ook belangrijk om de kans op voortplanting van Amerikaanse
brulkikkers te minimaliseren als dit niet tot de doelstelling van de activiteit behoort.
Geslachtelijke voortplanting
Voortplanting in binnen- en buitenruimtes draagt bij aan een verhoogd risico op ontsnapping
en verspreiding van de Amerikaanse brulkikker. Ten eerste gaat een toename in het aantal
exemplaren gepaard met een toename in benodigde handelingen voor verzorging en
huisvesting. Ten tweede is bij de schoonmaak van terraria met eieren of larven in het water
een hogere zorgvuldigheid vereist om ontsnapping via afvalwater te voorkomen. Ten slotte,
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kunnen bevruchte en ontsnapte vrouwtjes potentieel eieren afzetten in Nederlandse wateren
die zich ontwikkelen tot larven.
De voortplanting van Amerikaanse brulkikkers wordt voorkomen door minimaal één van de
volgende maatregelen uit te voeren:
 gebruik maken van één geslacht;
 gescheiden houden van het mannelijke en vrouwelijke geslacht;
 afwezigheid van diep water in terraria zodat vrouwelijke exemplaren geen
mogelijkheid hebben tot het afzetten van eieren.
Behoort voortplanting en/of het kweken van Amerikaanse brulkikkers tot de doelstelling van
de activiteit, dan wordt minimaal gebruik gemaakt van een gesloten systeem met goede
controle op de afwezigheid van eieren, larven en kikkervissen in afvalstromen (zie
‘Afvalbeheer’ van water). De vergunninghouder moet hiermee ontsnapping en verspreiding
van exemplaren voorkomen.
Land
Natuurlijke verspreiding via land wordt voorkomen door het houden van Amerikaanse
brulkikkers binnen een dichte omheining (scherm of wand) waar ze niet overheen kunnen
klimmen. In een binnenruimte bestaat het terrarium uit gladde wanden met een deksel om
ontsnapping en verspreiding te voorkomen. Juveniele en volwassen exemplaren klimmen
namelijk slechter via gladde oppervlakten omhoog dan via ruwe oppervlakten en gaas.
Echter, de hoek waar twee gladde wanden samenkomen, kan alsnog voor het klimmen
worden gebruikt door de dieren. Hiervoor biedt het deksel uitkomst, mits deze goed
afsluitbaar is en bij opening wordt gecontroleerd op aanwezigheid van exemplaren die
mogelijk kunnen ontsnappen. In Appendix A van ETS Nr. 123 is ook gewezen op het
bedekken van terraria om ontsnapping van semi-aquatische amfibieën, zoals de
Amerikaanse brulkikker, te voorkomen (Council of Europe, 2006).
De minimale vereiste in een buitenruimte is een dichte en gladde wand van hard materiaal
boven 1,0 meter hoogte. Aanvullend is aan de bovenkant van de wand een naar binnen
gerichte, overhangende kap (omgekeerde goot) bevestigd, zodat de Amerikaanse
brulkikkers niet over de omheining klimmen (zie voorbeeld in Figuur 6.1). Juveniele en
volwassen exemplaren klimmen namelijk via de hoeken of andere onregelmatigheden van
wanden omhoog. Hierdoor zijn ronde wanden beter dan wanden met hoeken in het
voorkomen van ontsnapping en verspreiding.
Hard materiaal is relatief weersonafhankelijk, waardoor het minder snel uitzet, krimpt en
kapot gaat dan doek. Het is van belang dat de grond direct naast de omheining vrij wordt
gehouden van vegetatie. Om de kans op eventuele ontsnapping via predatoren (bijvoorbeeld
vogels) te minimaliseren, wordt buiten aanvullend een net of gaas over de experimentele
opzet gespannen. Een grove maaswijdte is afdoende om vogels (bijvoorbeeld reigers,
meeuwen of kraaien) te weren.
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Buiten

Terrarium

Schaal 1 : 20
Figuur 6.1: Voorbeeld van het zijaanzicht van een wand met overhangende kap als middel tegen
ontsnapping en verspreiding van de Amerikaanse brulkikker in buitenruimten.

Water
Natuurlijke verspreiding via water wordt voorkomen door de Amerikaanse brulkikker alleen
te huisvesten in hydrologisch geïsoleerde systemen waarbij geen verbinding is met
oppervlaktewateren. In terraria staat het water niet tot de rand. Inperking van water in een
proefsloot kan met behulp van een dam of een waterdicht schot of bak (zoals op de
Sinderhoeve (Wageningen Environmental Research - Alterra, 2016). Deze maatregel wordt
uitgevoerd in combinatie met maatregelen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding
van de Amerikaanse brulkikker over land. Om verspreiding via waterstromen aanvullend te
voorkomen, wordt het afvalwater niet direct geloosd op het riool en oppervlaktewateren
zonder aan de voorwaarden van het afvalbeheer te hebben voldaan.
Afvalbeheer
Dierlijke afvalstroom
Na afloop van de activiteiten worden de dieren op een humane wijze gedood en via een
gecontroleerde dierlijke afvalstroom afgevoerd of levend naar een ander onderzoeksinstituut
vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt.
Water
Het filteren van afvalwater uit binnen- en buitenterraria is een minimale voorwaarde om
verspreiding van de Amerikaanse brulkikker via het riool of andere waterstromen te
voorkomen. De maaswijdte van het net of de zeef is daarbij kleiner dan de afmetingen van
eieren en larven (1,2 en 12 mm respectievelijk; bijlage 7). Een bestaand recirculatiesysteem
in binnenruimten heeft een zwaarder beveiligingsregime en voldoet daarmee ook aan de
minimale eisen voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding via water. Als een
recirculatiesysteem aanwezig is in de onderzoeks- of opslagfaciliteit, wordt deze gebruikt in
plaats van het net of de zeef. De kans op ontsnapping en verspreiding is bij gebruik van dit
systeem nog kleiner dan bij het gebruik van een net, omdat het water wordt rondgepompt,
gezuiverd door een biologische filter en deeltjesfilter en vervolgens hergebruikt.
Schoonmaak- en onderhoudsprotocol
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het schoonmaken en onderhouden van ingeperkte ruimten tijdens en na afloop van de
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activiteit(en) met Unielijstsoorten minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
6.2.2 Vervoer
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Het vervoer van levende Amerikaanse brulkikkers vindt plaats in middelen waaruit
ontsnapping of verspreiding onmogelijk is. Minimaal vereist is een afgesloten bak,
bijvoorbeeld van kunststof, met een deksel die afsluitbaar is met klemmen. Aanvullend kan
een ondiepe laag water worden toegevoegd, omdat de kikkers niet gemakkelijk springen en
klimmen als ze continu nat zijn. De bakken met dieren worden pas geopend wanneer ze op
de locatie van de vergunninghouder in een ingeperkte ruimte zijn. Dode dieren worden
afgevoerd via de dierlijke afvalstroom van het instituut.
6.2.3 Personeel
Aanbevolen wordt dat de verantwoordelijkheid voor invasieve handelingen met gewervelde
dieren wordt neergelegd bij personeel dat deskundigheid heeft op dit terrein, zoals een
functionaris die over een certificaat beschikt in het kader van de WoD. Tijdens een cursus
proefdierkunde wordt de bewijsvoering van voldoende scholing en bekwaamheid in het
uitvoeren van invasieve handelingen behaald in de vorm van een certificaat voor artikel 9
(onderzoekers), artikel 13f (proefdierverzorgers, biotechnisch laboranten, analisten) of artikel
14 (proefdierdeskundigen en aangestelde dierenarts) van de WoD (Wet op de dierproeven,
2014; van den Broek et al., 2017). Aansluiting bij dit certificatensysteem is echter niet
verplicht vanwege de afwezigheid van een afstemmingsbepaling tussen de EU-verordening
en de WoD.
6.2.4 Markering
Voor het individueel markeren of identificeren van amfibieën zijn verschillende methoden
genoemd in Appendix A van ETS Nr. 123, namelijk transponders, labels op de verblijven van
individueel gehouden dieren, monitoringspigment of kleine labels met gekleurd draad
(Council of Europe, 2006). Het gebruik van chemische markering is niet aanbevolen, omdat
stoffen door de huid van de dieren worden opgenomen en kunnen leiden tot nadelige
effecten. Het onderhuids inbrengen van een radio-frequency identifier chip bij volwassen
exemplaren is ook mogelijk. Al is het identificeren van een exemplaar in een
buitenexperiment niet erg geschikt met een chip die binnen handreiking moet worden
afgelezen, omdat het dier hiervoor moet worden gevangen en gehanteerd waardoor het
experiment wordt beïnvloedt (zie ook ‘Markering’ onder §6.3.4).
6.2.5 Noodplan na ontsnapping
Ontsnapte Amerikaanse brulkikkers kunnen wel twee jaar overleven in landhabitat in
afwachting van of op zoek naar een geschikt watersysteem voor voortplanting. Hiervoor
hebben zij wel een vochtige leefomgeving nodig, zoals een greppel of sloot die tijdelijk is
gevuld met water. In het veld kunnen de dieren zich verstoppen, maar door hun behoefte
aan water kan een ervaren vangstdeskundige de kikkers gericht opzoeken en vangen.
Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en vervolgens teruggebracht
naar de ingeperkte ruimte of geëlimineerd met adequate en legale maatregelen. Hierbij is
het van belang dat rekening wordt gehouden met de relevante bepalingen en voorschriften
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van de Wet natuurbescherming. Daarnaast worden per direct alle getroffen maatregelen en
gebruikte materialen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding geïnspecteerd en zo
nodig vervangen.
Indien aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en het surveillancesysteem goed
functioneert, zal de kans op verspreiding van Amerikaanse brulkikkers echter minimaal zijn.
Dit betekent dat de eliminatiemaatregelen zeer waarschijnlijk betrekking hebben op een klein
aantal individuen. Voor het vangen van enkele kikkerlarven en volwassen exemplaren is het
gebruik van amfibiefuiken een kansrijke vangstmethode (Creemers, 2011; Devisscher et al.,
2012; Crombaghs & Niemeijer, 2014; De Hoop et al., 2016). Daarnaast is afschot ook
efficiënt voor de directe eliminatie van volwassen exemplaren. Herhaling is nodig tot alle
exemplaren zijn verwijderd. Een zegen kan worden gebruikt om grote getalen van de
invasieve exoot weg te vangen (Foto 6.1). Na vangst is het is belangrijk dat de gevangen
exemplaren op een geschikte manier worden afgevoerd en opgevangen of geëuthanaseerd.
Bij ontsnapping van exemplaren naar oppervlaktewater op het eigen terrein wordt indien
mogelijk de (vermoedelijke) locatie met ontsnapte exemplaren direct afgesloten van het
omliggende water met inperkende maatregelen, bijvoorbeeld door een geschikte omheining
te plaatsen. Na afloop van de eliminatiemaatregel(en) wordt de afsluiting opgeheven.

Foto 6.1: Amfibiefuiken, voorzien van drijvers om verdrinken van amfibieën te voorkomen (links) en
zegenvisserij met een fijnmazige knooploze zegen (rechts) (© Foto: B. Crombaghs, 2011).

Als ontsnapte exemplaren buiten het eigen terrein voorkomen, mogen voor het uitvoeren
van maatregelen een toezichthouder (Algemene wet bestuursrecht) en/of aangewezen
personen (Wet natuurbescherming) de grond van derden betreden (§3.5.1).
6.2.6 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met de amfibieën van EU-belang minimaal
aansluit bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 6.2: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met de
Amerikaanse brulkikker van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd
(conform artikel 8 of 9 van EU-verordening 1143/2014).

Binnenhouden
Unielijstsoorten

A

A

mens

A

land

S
S
A

Afvalbeheer

dier

S

water

S

Schoonmaakprotocol
Onderhoudsprotocol

Vervoer

Herkomst exemplaren

A
A

A

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen, tenzij de noodzaak voor het doel van de aangevraagde vergunning is
aangetoond
Zorgdragen dat dieren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van geautoriseerd personeel voor verwijdering
of onderzoek
Exemplaren worden binnen een ruimte met omheining (verticale, gladde wand) gehouden waar individuen niet overheen kunnen
klimmen (buiten: inclusief overhangende kap, binnen: inclusief deksel)
Exemplaren worden in een hydrologisch geïsoleerd systeem gehouden
Geen afvalwaterlozingen op riool en oppervlaktewater zonder in achtneming afvalbeheer
Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende exemplaren worden niet gebruikt
Na afloop van het experiment worden de dieren gedood en afgevoerd via de dierlijke afvalstroom of naar een ander
onderzoeksinstituut vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt
Afvalwater met exemplaren wordt gefilterd voordat het water via het riool wordt geloosd (maaswijdte kleiner dan afmeting van
exemplaren in water)
Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer
Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker om te voorkomen dat exemplaren worden
meegenomen of ontsnappen
Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en een risico op ontsnapping van
exemplaren ontstaat
De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een commercieel bedrijf met een
voorraad exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning

EU-DW

X

X

ED

X
X
X
X

X
X
X
X
X

ID
FE
ED
EU-DW
ED, EU-DW

X

X

FE

X

ED

X

X

ED

X

X

ED, ID

X

X

ED, ID

X
X
X

X
X
X

ED
GGO-H, ED
FE, ID

X

X

ED

X

X

ED

X

X

EU-DW, ID

X

X

FE, ID

X

X

PM

X

X

EU-IE

Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een ingeperkte binnenruimte geweerd door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die bestand is tegen beschadiging door dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om woekering van planten of beschadiging door graaf- en
knaagactiviteiten van dieren te voorkomen

natuurlijk

water

X

Bron c

Buitenhouden
onbevoegden en
ongewenste dieren

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het binnenhouden van Unielijstsoorten en het buitenhouden van
onbevoegden
Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante voorwaarden betrekking hebben op alle ruimtes binnen de
onderzoeksfaciliteit(en)
De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een deurdranger dier er voor zorgt dat het uitslaande deel zelfsluitend is
Plattegrond wordt geleverd van de locatie met een overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor opslag en / of experimenten
Ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen betreding door onbevoegden
Toegangsdeur of -hek kan wordt afgesloten voor onbevoegden
Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met een pas of sleutel
Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden gehouden, inclusief contactgegevens van de verantwoordelijk
medewerker (binnen: poster op deur, buiten: informatiebord)

L. catesbeianus

Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)
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Verblijf

A

a

Buiten b

Algemeen

Voorwaarden

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

S
Schoonmaak- en
onderhoudspersoneel
Markering

Surveillancesysteem

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door gescheiden vervoeren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren, indien
relevant
Vervoer afval (inclusief dode exemplaren) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer
Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning
Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften
De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten, inclusief
gestelde voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten en apparatuur van de
onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de
voorwaarden en verplichtingen van de vergunning te houden
Het uitvoeren van invasieve handelingen met gewervelden (zoals doding) gebeurt alleen door medewerker(s) met
deskundigheid op dit terrein, zoals functionaris(sen) met een certificaat in het kader van de Wet op de Dierproeven

X

X

EU-DO

X

X

FE

X

X

ED, EU-IE

X

X

ID

X
X
X

X
X
X

ED, WOD
ID
GGO-L

X

X

ID, GGO-L

X

X

WOD

Bron c
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Personeel

Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning en een begeleidend document (per soort en per zending of
voorraad)
De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend de naam en
contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker
Vervoer van levende exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is (stevig en goed
afgesloten verpakkingsmateriaal) en die niet beschadigd kunnen worden door andere vracht

L. catesbeianus

A

a

Buiten b

Onderzoeks- en verzorgingsmedewerker(s)

A

Voorwaarden

Binnen b

Voor, tijdens en na gebruik

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

A

De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige informatievoorziening over werkvoorschriften in de ingeperkte
ruimte

X

X

GGO-L

S

Exemplaren zijn gemarkeerd met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning of lijden veroorzaken en langdurig
zichtbaar of afleesbaar zijn (zoals chip)

X

X

ED

X

X

FE

X

X

ED

X

X

ED

X

X

FE

X

X

FE

X

X

FE

X

ED

A

Noodplan na
ontsnapping
Melding incident

A

Eliminatiemaatregelen

S

Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan met betrekking tot het controleren van de aanwezigheid, toename
en afname van exemplaren, gebruikte ruimtes, materialen en middelen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding van
exemplaren
Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht van de verantwoordelijk medewerker uitgevoerd en vervolgens
gedocumenteerd en geregistreerd
Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een Unielijstsoort buiten de gesloten omgeving wordt:
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente administratie, het verblijf en de melding
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte exemplaren te vangen of te elimineren
Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping en verspreiding van exemplaren direct bij het bevoegd gezag, later
gevolgd door een melding bij aanvang en na afloop van de uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van het resultaat.
Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en teruggebracht naar de ingeperkte ruimte of geëlimineerd met
adequate en legale maatregelen
Ontsnapte exemplaren naar oppervlaktewater worden afgesloten van omliggend water met inperkingsmaatregelen (zoals gaas)

a

Markering
X
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.

c

Legenda
Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

Binnen: laboratoria; buiten: proefvijver, -sloot of –bak.

X

X

d

d

Bron c

Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
Registratie
• markering van aanwezige dieren
en docuAdministratie
A
• transport van levende exemplaren
mentatie
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen (surveillancesysteem)
Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid

L. catesbeianus

a

Buiten b

Voorwaarden

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

FE, GGO-H

d

ID

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten,
EU-DW = Richtlijn 2010/63/EU bescherming dieren, EU-IE = EU-verordening 1143/2014 invasieve
uitheemse soorten, FE = fytosanitaire eisentabel, GGO-H = leidraad voor een Handboek GGO bij
ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG ingeperkt gebruik GGO, ID = inzicht interne
deskundigen / auteurs, PM = protocol voor muggenonderzoek (Benedict et al., 2008), WOD = Wet
op de dierproeven.
d

Mogelijk van toepassing.

6.3 Reptielen
De vigerende Unielijst van invasieve exoten van EU-belang bevat drie ondersoorten van de
lettersierschildpad (Trachemys scripta), namelijk de roodwangschildpad (Trachemys scripta
elegans), geelbuikschildpad (Trachemys scripta scripta) en geelwangschildpad (Trachemys
scripta troostii). Deze paragraaf bevat een voorstel voor de minimaal vereiste
vergunningsvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van de drie
soorten bij het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten
(Tabel 6.3). Een onderscheid is gemaakt tussen algemene en soortspecifieke voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 3 en de soortspecifieke
voorwaarden zijn toegelicht in de huidige paragraaf. De soorteigenschappen die zijn gebruikt
bij het opstellen van soortspecifieke voorwaarden voor de Aziatische hoornaar zijn
beschikbaar in bijlage 7.
Het gebruik van deze schildpadden voor het ontwikkelen en toepassen van producten voor
menselijke gezondheidsverbetering is voor zover bekend niet van toepassing geweest. De
kans op vergunningaanvragen voor de bevordering van de volksgezondheid is daarom naar
verwachting zeer klein.
6.3.1 Verblijf
De soortspecifieke verblijfsvoorwaarden in Tabel 6.3 hebben vooral betrekking op het
binnenhouden van schildpadden door het voorkomen van ontsnapping en verspreiding via
land en water en het gebruik van een dierlijke afvalstroom na het beëindigen van activiteiten
met de invasieve exoten.
Ingeperkte ruimte
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het buitenhouden van onbevoegde personen en ongewenste dieren minimaal aansluit
bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Natuurlijke verspreiding via land wordt voorkomen door het houden van schildpadden binnen
een omheining (scherm of wand) waar individuen niet overheen kunnen klimmen. In een
binnenruimte is een aquarium of bak met verticale, gladde wanden (minimaal 40 cm boven
het wateroppervlak) afdoende. Een deksel is niet nodig. In een buitenruimte is een
standaard amfibieënscherm van High Density Polyethylene (HDPE) of beschot van metaal
van minimaal 40 cm boven het maaiveld afdoende (Foto 6.2). Het is van belang dat de
grond direct naast het amfibieënscherm of het beschot vrij wordt gehouden van vegetatie.
Daarnaast wordt buiten een net of gaas over de experimentele opzet gespannen met een
maaswijdte kleiner dan de afmeting van gehouden schildpadden. Hiermee worden
schildpadden binnen gehouden en predatoren als roofvogels en vossen geweerd.
Voortplanting in buitenruimtes draagt niet bij aan een verhoogd risico op ontsnapping en
verspreiding van T. scripta ondersoorten, omdat de eieren in de Nederlandse natuur niet
ontwikkelen tot juvenielen.
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Foto 6.2: Voorbeeld van een standaard amfibieënscherm van het materiaal HDPE (© Foto: R.S.E.W.
Leuven, 2017).

Natuurlijke verspreiding via water wordt voorkomen door de schildpadden alleen te
huisvesten in hydrologisch geïsoleerde systemen waarbij geen verbinding is met andere
oppervlaktewateren. Inperking van water in een proefsloot kan met behulp van een dam of
een waterdicht schot of bak (zoals op de Sinderhoeve (Wageningen Environmental
Research - Alterra, 2016). Deze maatregel wordt uitgevoerd in combinatie met maatregelen
ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding van schildpadden over land.
Afvalbeheer
Na afloop van de activiteiten worden de dieren op een humane wijze gedood en via een
gecontroleerde dierlijke afvalstroom afgevoerd of levend naar een ander onderzoeksinstituut
vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt.
Schoonmaak- en onderhoudsprotocol
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het schoonmaken en onderhouden van ingeperkte ruimten tijdens en na afloop van de
activiteit(en) met Unielijstsoorten minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
6.3.2 Vervoer
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Het vervoer van levende schildpadden vindt plaats in middelen waaruit ontsnapping of
verspreiding onmogelijk is. Voorbeelden zijn met deksels afgesloten bakken, tonnen of
emmers met gladde wanden die bij stoten of vallen niet vanzelf opengaan (Foto 6.3). Dode
dieren worden afgevoerd via de dierlijke afvalstroom van het instituut.
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Foto 6.3: Voorbeeld van
containers en emmers
gebruikt voor transport
van
onder
andere
schildpadden voor onderzoek op Wageningen
Environmental Research
– Alterra (© Foto: I.
Roessink, 2017).

6.3.3 Personeel
Aanbevolen wordt dat de verantwoordelijkheid voor invasieve handelingen met gewervelde
dieren wordt neergelegd bij personeel dat deskundigheid heeft op dit terrein, zoals een
functionaris die over een certificaat beschikt in het kader van de WoD. Tijdens een cursus
proefdierkunde wordt de bewijsvoering van voldoende scholing en bekwaamheid in het
uitvoeren van invasieve handelingen behaald in de vorm van een certificaat voor artikel 9
(onderzoekers), artikel 13f (proefdierverzorgers, biotechnisch laboranten, analisten) of artikel
14 (proefdierdeskundigen en aangestelde dierenarts) van de WoD (Wet op de dierproeven,
2014; van den Broek et al., 2017). Aansluiting bij dit certificatensysteem is echter niet
verplicht vanwege de afwezigheid van een afstemmingsbepaling tussen de EU-verordening
en de WoD.
6.3.4 Markering
Het merken van schildpadden kan door middel van het (herhaaldelijk) aanbrengen van
kleurstof op het schild (van Zutphen et al., 1991). Echter, bij groeiende individuen vervellen
de hoornschilden op de rug waardoor deze methode minder doeltreffend is.
Een andere methode is het met een speciale naald inbrengen van een radio-frequency
identifier (RFID) chip die voldoet aan de ISO-norm. De unieke code in de chip kan worden
afgelezen wanneer een exemplaar is gevangen nadat deze onbedoeld buiten de
onderzoeksopstelling terecht is gekomen. Het identificeren van een schildpad in een
buitenexperiment is niet erg geschikt met een RFID chip die binnen handreiking moet
worden afgelezen, omdat hiervoor het dier moet worden gevangen en gehanteerd waardoor
het experiment wordt beïnvloedt. RFID chips die op enkele meters afstand leesbaar zijn,
bieden hiervoor een uitkomst. In België moet het buikschild van een landschildpad (Testudo
hermanni, Testudo graeca en Testudo marginata) minimaal 4,5 cm lang zijn voordat een
microchip mag worden geplaatst (Nederlands-Belgische Schildpadden Vereniging, 2014).
Deze maat is mogelijk ook geschikt voor de drie T. Scripta ondersoorten van EU-belang,
echter documentatie hierover ontbreekt. Een externe deskundige gaf aan dat een schildpad
minimaal 500 g moet wegen voordat een chip mag worden geplaatst in Nederland
(Persoonlijke communicatie G. Hofstra, 2017).
6.3.5 Noodplan na ontsnapping
Indien aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en het surveillancesysteem goed
functioneert, zal de kans op verspreiding van schildpadden minimaal zijn. Daarnaast kan de
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soort zich niet voortplanten in Nederland. Dit betekent dat de eliminatiemaatregelen zeer
waarschijnlijk betrekking hebben op een beperkt aantal individuen.
Bij ontsnapping van exemplaren naar oppervlaktewater op het eigen terrein wordt indien
mogelijk de (vermoedelijke) locatie met ontsnapte exemplaren direct afgesloten van het
omliggende water met inperkende maatregelen, bijvoorbeeld door een geschikte omheining
te plaatsen. Na afloop van de eliminatiemaatregel(en) wordt de afsluiting opgeheven. Als
ontsnapte exemplaren buiten het eigen terrein voorkomen, mogen voor het uitvoeren van
maatregelen een toezichthouder (Algemene wet bestuursrecht) en/of aangewezen personen
(Wet natuurbescherming) de grond van derden betreden (§3.5.1).
Eliminatiemaatregelen hebben een verschil in effectiviteit, bijvoorbeeld afhankelijk van de
gevonden locatie (land of water), schuilmogelijkheden en omvang en levensfase van de
schildpadden. Voor exemplaren die zichtbaar zijn en zich op land bevinden is handmatig
verwijderen (met een schepnet) de meest geschikte maatregel. Schildpadden die zich in
water ophouden zijn te vangen met vallen, zoals de drijvende zonneplaatsval met een
onderwaternet (weinig neveneffecten) of de fuik met aas (ongewenste bijvangst andere
soorten), mits de vallen met regelmaat worden gecontroleerd en geleegd (De Hoop et al.,
2016). Een schepnet is ook effectief voor juveniele schildpadden die nog niet makkelijk in
het water kunnen duiken. Bij het uitvoeren van dergelijke maatregelen is het van belang dat
rekening wordt gehouden met de relevante bepalingen en voorschriften van de Wet
natuurbescherming. Na vangst is het is belangrijk dat de gevangen individuen op een
geschikte manier worden afgevoerd en opgevangen of geëuthanaseerd.
6.3.6 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met de schildpadden van EU-belang
minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.

79

Tabel 6.3: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met
drie lettersierschildpad-ondersoorten van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden
vastgelegd (conform artikel 8 of 9 van EU-verordening 1143/2014).
Bron c

X

ED

De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een deurdranger dier er voor zorgt dat het uitslaande deel zelfsluitend is

X

X

ID

Plattegrond wordt geleverd van de locatie met een overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor opslag en / of experimenten

X

X

FE

X

ED

Toegangsdeur of -hek kan wordt afgesloten voor onbevoegden

X

X

EU-DW

Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met een pas of sleutel

X

X

ED, EU-DW

Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden gehouden, inclusief contactgegevens van de verantwoordelijk
medewerker (binnen: poster op deur, buiten: informatiebord)

X

X

FE

X

ED

X

X

ED

X

X

ED, ID

X

X

ED

X

ED
FE, ID

Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een ingeperkte binnenruimte geweerd door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die bestand is tegen beschadiging door dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om woekering van planten of beschadiging door graaf- en knaagactiviteiten
van dieren te voorkomen
natuurlijk

A

mens

A

land

S

water

S

Exemplaren worden in een hydrologisch geïsoleerd systeem gehouden

A

Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende exemplaren worden niet gebruikt

X

X

Binnenhouden
Unielijstsoorten

T. scripta troosti

A

T. scripta scripta

Buitenhouden
onbevoegden en
ongewenste dieren

EU-DW

X

Ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen betreding door onbevoegden

Afvalbeheer

Vervoer

X

T. scripta elegans

Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)

80
Verblijf

A

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het binnenhouden van Unielijstsoorten en het buitenhouden van
onbevoegden
Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante voorwaarden betrekking hebben op alle ruimtes binnen de
onderzoeksfaciliteit(en)

Buiten b

Algemeen

Voorwaarden a

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen, tenzij de noodzaak is aangetoond voor het doel van de aangevraagde vergunning
Zorgdragen dat dieren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van geautoriseerd personeel voor verwijdering of
onderzoek
Exemplaren worden binnen een ruimte met omheining (verticale, gladde wand) gehouden waar individuen niet overheen kunnen
klimmen

S

Na afloop van het experiment worden de dieren gedood en afgevoerd via de dierlijke afvalstroom of naar een ander onderzoeksinstituut
vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt

X

X

ED

Schoonmaakprotocol

A

Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer

X

X

EU-DW, ID

X

FE, ID

A

Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker om te voorkomen dat exemplaren worden meegenomen of
ontsnappen

X

Onderhoudsprotocol

Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en een risico op ontsnapping van exemplaren
ontstaat

X

X

PM

De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een commercieel bedrijf met een voorraad
exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning

X

X

EU-IE

Herkomst exemplaren

A

X

EU_DO

X

X

FE

X

X

ED, EU-IE

X
X
X
X

X
X
X
X

ID
ED, WOD
ID
GGO-L

De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten, inclusief gestelde
voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten en apparatuur van de
onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de voorwaarden en
verplichtingen van de vergunning te houden

X

X

ID, GGO-L

S

Het uitvoeren van invasieve handelingen met gewervelden (zoals doding) gebeurt alleen door medewerker(s) met deskundigheid op dit
terrein, zoals functionaris(sen) met een certificaat in het kader van de Wet op de Dierproeven

X

X

WOD

A

De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige informatievoorziening over werkvoorschriften in de ingeperkte ruimte

X

X

GGO-L

X

X

ED

X

X

FE

Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht van de verantwoordelijk medewerker uitgevoerd en vervolgens
gedocumenteerd en geregistreerd

X

X

ED

Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een Unielijstsoort buiten de gesloten omgeving wordt:
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente administratie, het verblijf en de melding
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte exemplaren te vangen of te elimineren

X

X

ED

X

X

FE

X

X

FE

X

X

FE

X

ED

A

A

A

Noodplan
na
ontsnapping
Melding incident

A

Eliminatiemaatregelen

S

Voorwaarden a

Vervoer van levende exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is (stevig en goed
afgesloten verpakkingsmateriaal) en die niet beschadigd kunnen worden door andere vracht
Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door gescheiden vervoeren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren, indien relevant
Vervoer afval (inclusief dode exemplaren) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer
Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning
Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften

Exemplaren zijn gemarkeerd met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning of lijden veroorzaken en langdurig
zichtbaar of afleesbaar zijn (zoals chip of verf)
Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan met betrekking tot het controleren van de aanwezigheid, toename en
afname van exemplaren, gebruikte ruimtes, materialen en middelen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding van exemplaren

Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping en verspreiding van exemplaren direct bij het bevoegd gezag, later gevolgd
door een melding bij aanvang en na afloop van de uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van het resultaat.
Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en vervolgens teruggebracht naar de ingeperkte ruimte of geëlimineerd
met adequate en legale maatregelen
Ontsnapte exemplaren naar oppervlaktewater worden afgesloten van omliggend water met inperkingsmaatregelen (zoals gaas)

Bron c

X

De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend de naam en
contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker

S

Surveillancesysteem

T. scripta troosti

Markering

T. scripta scripta

Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning en een begeleidend document (per soort en per zending of voorraad)

81
Schoonmaak- en
onderhoudspersoneel

T. scripta elegans

Buiten b

Personeel

Onderzoeks- en
verzorgingsmedewerker(s)

Binnen b

Voor, tijdens en na
gebruik

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Binnen: Binnen: laboratoria; buiten: proefvijver, -sloot of –bak.

d

Bron c

82

Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

d

T. scripta troosti

Markering
X

b

c

Legenda

X

T. scripta scripta

a

X

T. scripta elegans

Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
Registratie
• markering van aanwezige dieren
en docuAdministratie
A
• transport van levende exemplaren
mentatie
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen (surveillancesysteem)
Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid

Buiten b

Voorwaarden a

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

FE, GGO-H

d

d

d

ID

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten,
EU-DW = Richtlijn 2010/63/EU bescherming dieren, EU-IE = EU-verordening 1143/2014 invasieve
uitheemse soorten, FE = fytosanitaire eisentabel, GGO-H = leidraad voor een Handboek GGO bij
ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG ingeperkt gebruik GGO, ID = inzicht interne
deskundigen / auteurs, PM = protocol voor muggenonderzoek (Benedict et al., 2008), WOD = Wet
op de dierproeven.
d

Niet van toepassing.

6.4 Vogels
De vigerende Unielijst van invasieve exoten van EU-belang bevat drie vogelsoorten,
namelijk de huiskraai (Corvus splendens), rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) en de
heilige ibis (Threskiornis aethiopicus). De nijlgans (Alopochen aegyptiacus) is momenteel
voorgedragen door de Europese Commissie ter besluitvorming voor een eerste uitbreiding
van de Unielijst. Deze paragraaf bevat een voorstel voor de minimaal vereiste
vergunningsvoorwaarden voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van de vier
soorten bij het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten
(Tabel 6.4). Een onderscheid is gemaakt tussen algemene en soortspecifieke voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 3 en de soortspecifieke
voorwaarden zijn toegelicht in de huidige paragraaf. De soorteigenschappen die zijn gebruikt
bij het opstellen van soortspecifieke voorwaarden voor de huiskraai, rosse stekelstaart,
heilige ibis en nijlgans zijn beschikbaar in bijlage 7.
Het gebruik van deze vogels voor het ontwikkelen en toepassen van producten voor
menselijke gezondheidsverbetering is voor zover bekend niet van toepassing geweest. De
kans op vergunningaanvragen voor de bevordering van de volksgezondheid is daarom naar
verwachting zeer klein.
6.4.1 Verblijf
De specifieke verblijfsvoorwaarden in Tabel 6.2 hebben vooral betrekking op de constructie
van een ingeperkte ruimte en vervoersmiddel, het voorkomen van verspreiding via de lucht
en land en het gebruik van een dierlijke afvalstroom na het beëindigen van activiteiten met
de invasieve exoten.
Ingeperkte ruimte
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het buitenhouden van onbevoegde personen en ongewenste dieren minimaal aansluit
bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Natuurlijke verspreiding van de huiskraai, rosse stekelstaart, heilige ibis en nijlgans via de
lucht, het land of water wordt minimaal voorkomen door het houden van deze soorten
binnen een omheining waar individuen niet overheen vliegen of onderdoor lopen of
zwemmen. Een ingeperkte buitenruimte voor vogels bestaat daarom uit een afgesloten
kooiconstructie met wanden en bovenafscherming. Deze omheining is gemaakt van
materiaal dat bestand is tegen beschadiging door de gehouden dieren en extreme
weerscondities, zoals een stevig net of metalen gaas. De maaswijdte van de omheining is
kleiner dan de afmeting van de gehouden exemplaren, zodat invasieve exoten binnen de
ingeperkte ruimte worden gehouden en ongewenste dieren uit het verblijf worden geweerd.
Op de deur van het verblijf voor de huiskraai wordt minimaal een slot gebruikt waar de vogel
niet bij kan komen of dat door de vogel kan worden losgemaakt. De huiskraai is namelijk een
slimme vogel en haalt bijvoorbeeld pinnen uit sloten (persoonlijke communicatie G. Hofstra,
2017).
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Het betreden van de ingeperkte binnen- of buitenruimte gebeurt via een sluis met twee
deuren om ontsnapping en verspreiding van vogels te voorkomen. Een exemplaar dat is
ontsnapt via de deuropening van het vogelverblijf kan in de sluis weer worden gevangen. De
twee deuren gaan niet gelijktijdig open.
Afvalbeheer
Na afloop van de activiteiten worden de dieren op een humane wijze gedood en via een
gecontroleerde dierlijke afvalstroom afgevoerd of levend naar een ander onderzoeksinstituut
vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt.
Schoonmaak- en onderhoudsprotocol
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het schoonmaken en onderhouden van ingeperkte ruimten tijdens en na afloop van de
activiteit(en) met Unielijstsoorten minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
6.4.2 Vervoer
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Het vervoer van levende vogels vindt plaats in gesloten middelen waaruit ontsnapping of
verspreiding onmogelijk is, zoals een kooi of container. Minimale soortspecifieke
voorwaarden voor transportmiddelen van vogels zijn:
 de constructie is stevig en onbuigzaam en kan niet worden beschadigd door andere
vracht;
 de deur van de container kan niet per ongeluk opengaan vanuit de binnen- en
buitenkant;
 de ventilatiegaten van de container zijn klein genoeg of bedekt met stevig gaas om
ontsnapping van exemplaren te voorkomen.
Deze voorwaarden komen overeen met de eisen voor standaard transportkooien van dieren
van de International Air Transport Association (IATA, 2017). Dode dieren worden afgevoerd
via de dierlijke afvalstroom van het instituut.
6.4.3 Personeel
Aanbevolen wordt dat de verantwoordelijkheid voor invasieve handelingen met gewervelde
dieren wordt neergelegd bij personeel dat deskundigheid heeft op dit terrein, zoals een
functionaris die over een certificaat beschikt in het kader van de WoD. Tijdens een cursus
proefdierkunde wordt de bewijsvoering van voldoende scholing en bekwaamheid in het
uitvoeren van invasieve handelingen behaald in de vorm van een certificaat voor artikel 9
(onderzoekers), artikel 13f (proefdierverzorgers, biotechnisch laboranten, analisten) of artikel
14 (proefdierdeskundigen en aangestelde dierenarts) van de WoD (Wet op de dierproeven,
2014; van den Broek et al., 2017). Aansluiting bij dit certificatensysteem is echter niet
verplicht vanwege de afwezigheid van een afstemmingsbepaling tussen de EU-verordening
en de WoD.
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6.4.4 Markering
Het markeren van vogels kan door middel van een gekleurde en/of gemarkeerde ring om de
poten (van Zutphen et al., 1991; Majoor & Voslamber, 2013). Bij de nijlgans is het ook
mogelijk om een ring om de hals te bevestigen. Deze methoden zijn vooral nuttig om te
achterhalen van wie de vogels zijn wanneer ze worden gevonden of gevangen buiten de
ingeperkte ruimte. Actieve opsporing van ontsnapte exemplaren is mogelijk met behulp van
een GPS-tracker die bijvoorbeeld op de rug wordt bevestigd met een harnas (Bouten, 2017).
Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt bij het traceren van migratiepatronen van vogels.
Radiozenders zijn kleiner dan de GPS systemen, maar geven een frequentie af die actief
moet worden opgespoord (Persoonlijke communicatie A. van Kleunen, 2017).
6.4.5 Noodplan na ontsnapping
Indien aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en het surveillancesysteem goed
functioneert, zal de kans op verspreiding van vogels minimaal zijn. Dit betekent dat de
eliminatiemaatregelen zeer waarschijnlijk betrekking hebben op een beperkt aantal
individuen. Echter, mocht een vogel ontsnappen dan is de kans groot dat het exemplaar zich
snel buiten het eigen terrein van de vergunninghouder bevindt. Voor het uitvoeren van
maatregelen in deze gebieden mag een toezichthouder (Algemene wet bestuursrecht) en/of
aangewezen personen (Wet natuurbescherming) de grond van derden betreden (§3.5.1).
Eliminatiemaatregelen hebben een verschil in effectiviteit, bijvoorbeeld afhankelijk van de
gevonden locatie (land of water), schuilmogelijkheden, ruiperiode en de levensfase van de
vogels. Personen die gespecialiseerd zijn in het levend vangen van vogels gebruiken
bijvoorbeeld vangkooien, zoals een eendenkooi met lokvoer, of netten, zoals een klapnet
met lokvoer (Persoonlijke communicatie A. van Kleunen, 2017). Een dodelijke maar
effectieve maatregel is afschot (Slaterus et al., 2009; Smits et al., 2010; De Hoop et al.,
2016; CABI, 2017k). Bij het uitvoeren van dergelijke maatregelen is het van belang dat
rekening wordt gehouden met de relevante bepalingen en voorschriften van de Wet
natuurbescherming. Na vangst is het is belangrijk dat de gevangen individuen op een
geschikte manier worden afgevoerd en opgevangen of geëuthanaseerd.
6.4.6 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met de vogels van EU-belang minimaal
aansluit bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 6.2: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met
vogels van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd (conform artikel 8 of 9
van EU-verordening 1143/2014).

Afvalbeheer
Schoonmaakprotocol

Onderhoudsprotocol

Herkomst exemplaren

Bron e

land /
lucht

A

A. aegyptiacus d

mens

T. aethiopicus c

Binnenhouden
unielijstsoorten

A

EU-DW

X

X

ED

X
X

X
X

ID
FE

X

ED

Toegangsdeur of -hek kan wordt afgesloten voor onbevoegden

X

X

EU-DW

Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met een pas of sleutel

X

X

ED, EU-DW

Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden gehouden, inclusief contactgegevens van de verantwoordelijk
medewerker (binnen: poster op deur, buiten: informatiebord)

X

X

FE

X

ED

X

X

ED

X

X

ED, ID

Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een ingeperkte binnenruimte geweerd door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die bestand is tegen beschadiging door dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om woekering van planten of beschadiging door graaf- en knaagactiviteiten
van dieren te voorkomen
natuurlijk

O. jamaicensis c

A

Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen, tenzij de noodzaak is aangetoond voor het doel van de aangevraagde vergunning
Zorgdragen dat dieren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van geautoriseerd personeel voor verwijdering of
onderzoek
De ingeperkte ruimte wordt betreden via een sluis met twee deuren die niet gelijktijd open gaan

X

X

ED

X

X

ED

S

De ingeperkte ruimte bestaat uit onderdelen en materialen die de Unielijstsoort niet kapot kan maken
Exemplaren worden binnen een stevige omheining gehouden waar individuen niet overheen vliegen of onderdoor lopen of
zwemmen
Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende exemplaren worden niet gebruikt
Na afloop van het experiment worden de dieren gedood en afgevoerd via de dierlijke afvalstroom of levend naar een ander
onderzoeksinstituut vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt

A

S
S
A

Vervoer

X

Ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen betreding door onbevoegden

Buitenhouden
onbevoegden en
ongewenste dieren

Buiten b

Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)
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Verblijf

A

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het binnenhouden van Unielijstsoorten en het buitenhouden van
onbevoegden
Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante voorwaarden betrekking hebben op alle ruimtes binnen de
onderzoeksfaciliteit(en)
De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een deurdranger dier er voor zorgt dat het uitslaande deel zelfsluitend is
Plattegrond wordt geleverd van de locatie met een overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor opslag en / of experimenten

C. splendens c

Algemeen

Voorwaarden a

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

A

A

X

ED

X

X

FE, ID

X

X

ED

Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden verwijderd en verwerkt volgens het protocol voor afvalbeheer

X

X

EU-DW, ID

Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker om te voorkomen dat exemplaren worden meegenomen
of ontsnappen

X

X

FE, ID

Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en een risico op ontsnapping van exemplaren
ontstaat

X

X

PM

De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een commercieel bedrijf met een voorraad
exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning

X

X

EU-IE

Markering

Noodplan
na
ontsnapping

A
S

Surveillancesysteem

Melding incident

A

A

Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning en een begeleidend document (per soort en per zending of voorraad)

X

X

EU_DO

De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern transport aanvullend de naam en
contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker

X

X

FE

X

X

ED, EU-IE

X

X

ID

X
X

X
X

ED, WOD
ID

X

X

IATA

Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn geborgd in werkvoorschriften
De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's van Unielijstsoorten, inclusief
gestelde voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst op de ruimten en apparatuur van de
onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de Unielijstsoorten binnen de voorwaarden
en verplichtingen van de vergunning te houden
Het uitvoeren van invasieve handelingen met gewervelden (zoals doding) gebeurt alleen door medewerker(s) met deskundigheid
op dit terrein, zoals functionaris(sen) met een certificaat in het kader van de Wet op de Dierproeven

X

X

GGO-L

X

X

ID, GGO-L

X

X

WOD

De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige informatievoorziening over werkvoorschriften in de ingeperkte ruimte

X

X

GGO-L

X

X

ED

X

X

FE

X

X

ED

X

X

ED

X

X

FE

X

X

FE

Voorwaarden a

Vervoer van levende exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of verspreiding onmogelijk is (stevig en goed
afgesloten verpakkingsmateriaal) en die niet beschadigd kunnen worden door andere vracht
Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door gescheiden vervoeren van mannelijke en vrouwelijke exemplaren, indien
relevant
Vervoer afval (inclusief dode exemplaren) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer
Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning
Minimale voorwaarden voor transportmiddelen zijn:
• de constructie is stevig en onbuigzaam
• de deur van de container kan niet per ongeluk opengaan vanuit de binnen- en buitenkant
• de ventilatiegaten van de container zijn klein genoeg of bedekt met stevig gaas om ontsnapping van exemplaren te voorkomen

Exemplaren zijn gemarkeerd met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning of lijden veroorzaken en langdurig
zichtbaar of afleesbaar zijn (zoals ring of GPS-zender)
Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan met betrekking tot het controleren van de aanwezigheid, toename en
afname van exemplaren, gebruikte ruimtes, materialen en middelen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding van
exemplaren
Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht van de verantwoordelijk medewerker uitgevoerd en vervolgens
gedocumenteerd en geregistreerd
Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een Unielijstsoort buiten de gesloten omgeving wordt:
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente administratie, het verblijf en de melding
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte exemplaren te vangen of te elimineren
Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping en verspreiding van exemplaren direct bij het bevoegd gezag, later
gevolgd door een melding bij aanvang en na afloop van de uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van het resultaat.

Bron e

S
Schoonmaak- en
onderhoudspersoneel

A. aegyptiacus d

A

T. aethiopicus c
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Personeel

Onderzoeks- en
verzorgingsmedewerker(s)

O. jamaicensis c

S

Buiten b

Voor, tijdens en na
gebruik

C. splendens c

A

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

b

Binnen: laboratorium, binnenvolière of -kooi; buiten: volière of kooi.

c

Invasieve exoten op de vigerende Unielijst.

d

Invasieve exoot die is voorgedragen ter besluitvorming voor een eerste
uitbreiding van de Unielijst

X

X

FE

X

X

FE, GGO-H

f

f

f

f

f

f

Bron e
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Markering
X

A. aegyptiacus d

e

Legenda

T. aethiopicus c

a

O. jamaicensis c

Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
Registratie
• markering van aanwezige dieren
en docuAdministratie
A
• transport van levende exemplaren
mentatie
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen (surveillancesysteem)
Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid

Buiten b

Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en vervolgens teruggebracht naar de ingeperkte ruimte of
geëlimineerd met adequate en legale maatregelen

C. splendens c

S

Voorwaarden a

Binnen b

Eliminatiemaatregelen

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

ID

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten,
EU-DW = Richtlijn 2010/63/EU bescherming dieren, EU-IE = EU-verordening 1143/2014 invasieve
uitheemse soorten, FE = fytosanitaire eisentabel, GGO-H = leidraad voor een Handboek GGO bij
ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG ingeperkt gebruik GGO, IATA = International Air
Transport Association, ID = inzicht interne deskundigen / auteurs, PM = protocol voor
muggenonderzoek (Benedict et al., 2008), WOD = Wet op de dierproeven
f

Niet van toepassing

6.5 Zoogdieren
De vigerende Unielijst van invasieve exoten van EU-belang bevat negen zoogdiersoorten,
namelijk de Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus), grijze eekhoorn (Sciurus
carolinensis), Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger), Siberische grondeekhoorn (Tamias
sibiricus), Indische mangoeste (Herpestes javanicus), muntjak (Muntiacus reevesi), beverrat
(Myocastor coypus), rode neusbeer (Nasua nasua) en de gewone wasbeer (Procyon lotor).
De twee zoogdieren wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) en muskusrat (Ondatra
zibethicus) zijn voorgedragen ter besluitvorming voor een eerste uitbreiding van de Unielijst.
Deze paragraaf bevat een voorstel voor de minimaal vereiste vergunningsvoorwaarden voor
het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van de 11 zoogdiersoorten bij het uitvoeren
van onderzoek, ex-situ bewaring en geneeskundige activiteiten (Tabel 6.5). Een onderscheid
is gemaakt tussen algemene en soortspecifieke voorwaarden. De algemene voorwaarden
zijn beschreven in hoofdstuk 3 en de soortspecifieke voorwaarden zijn toegelicht in de
huidige paragraaf. De soorteigenschappen die zijn gebruikt bij het opstellen van
soortspecifieke voorwaarden voor de zoogdieren zijn beschikbaar in bijlage 7. Het gebruik
van deze zoogdieren voor het ontwikkelen en toepassen van producten voor menselijke
gezondheidsverbetering is voor zover bekend niet van toepassing geweest. De kans op
vergunningaanvragen voor de bevordering van de volksgezondheid is daarom naar
verwachting zeer klein.
6.5.1 Verblijf
Een goed geconstrueerd verblijf is nodig om ontsnapping en verspreiding van zoogdieren via
een open deur, klimmen, graven of springen te voorkomen. De specifieke verblijfsvoorwaarden in Tabel 6.5 hebben daarom vooral betrekking op de constructie van een
ingeperkte ruimte en vervoersmiddel, het voorkomen van verspreiding via land en water en
het gebruik van een dierlijke afvalstroom na het beëindigen van activiteiten met de invasieve
exoten.
Ingeperkte ruimte
1. Buitenhouden onbevoegden en ongewenste dieren
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het buitenhouden van onbevoegde personen en ongewenste dieren minimaal aansluit
bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2. Binnenhouden Unielijstsoorten
Het betreden van de ingeperkte binnen- of buitenruimte via een sluis met twee deuren is een
minimale soortspecifieke voorwaarde om ontsnapping en verspreiding van zoogdieren te
voorkomen. De twee deuren gaan niet gelijktijdig open. Een exemplaar dat is ontsnapt via
de deuropening van het dierenverblijf kan in de sluis weer worden gevangen. Daarnaast
bestaat de ingeperkte ruimte uit onderdelen en materialen die de Unielijstsoorten niet kapot
kunnen maken om ontsnapping en verspreiding te voorkomen.
Het is belangrijk om ontsnapping en verspreiding van zoogdieren via het land of water te
voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat binnen- en buitenruimten zijn voorzien van fysieke
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maatregelen. Om het risico op ontsnapping en verspreiding van exemplaren te verkleinen is
het ook belangrijk om geslachtelijke voortplanting van de dieren te voorkomen als dit niet tot
de doelstelling van de activiteit behoort.
Geslachtelijke voortplanting
Maatregelen die geslachtelijke voortplanting bij zoogdieren voorkomen zijn het gescheiden
houden van het vrouwelijke en mannelijke geslacht of het steriliseren / castreren van de
vruchtbare exemplaren.
Land en water
Verspreiding van alle zoogdieren van EU-belang via het land of water wordt minimaal
voorkomen door het houden van deze soorten binnen een omheining waar individuen niet
doorgeen of overheen klimmen, overheen springen of een tunnel onderdoor graven. De
nodige verschillen per invasieve exoot, afhankelijk van het graaf-, klim- en springgedrag
(bijlage 7).
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener de volgende voorwaarden minimaal als doelof middelvoorschriften in de vergunning opneemt voor de omheining van zoogdieren in een
ingeperkte buitenruimte:
1. Gravende dieren worden binnen een omheining gehouden dat diep in de grond is
bevestigd. Uitgraving door de gehouden exemplaren wordt hierdoor onmogelijk gemaakt
en tegelijkertijd houdt het ingravende dieren van buitenaf tegen.
2. Klimmende dieren worden binnen een volledig gesloten omheining gehouden (muren en
dak). Het materiaal bestaat minimaal uit metalen gaas met een maaswijdte die kleiner is
dan de afmeting (vooral de breedte) van de gehouden exemplaren.
3. Dieren die niet klimmen maar wel springen worden binnen een omheining gehouden die
hoog genoeg is om ontsnapping en verspreiding te voorkomen. De wasbeerhond blijft
binnen een omheining van één meter hoog en voor de muntjak is een minimale hoogte
van 1,5 meter nodig (Pepper, 1999; Mulder, 2011). De maximale maaswijdte van de
omheining voor volwassen exemplaren is 7,5 x 7,5 cm en bestaat uit metaal of extra
sterk plastic (Figuur 6.2). Aan de onderkant wordt het net omgebogen of minimaal 15 cm
in de grond bevestigd.

Figuur 6.2: Hertennet bestaande uit metaal (links) en stevig plastic (rechts) (Pepper, 1999).
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Afvalbeheer
Na afloop van de activiteiten worden de dieren op een humane wijze gedood en via een
gecontroleerde dierlijke afvalstroom afgevoerd of levend naar een ander onderzoeksinstituut
vervoerd dat over een vergunning voor het houden van de soort beschikt.
Schoonmaak- en onderhoudsprotocol
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor het schoonmaken en onderhouden van ingeperkte ruimten tijdens en na afloop van de
activiteit(en) met Unielijstsoorten minimaal aansluit bij de algemene voorwaarden zoals
beschreven in hoofdstuk 3.
6.5.2 Vervoer
Vervoer voor, tijdens en na gebruik
Het vervoer van levende zoogdieren vindt plaats in gesloten middelen waaruit ontsnapping
of verspreiding onmogelijk is, zoals een kooi of container. Minimale soortspecifieke
voorwaarden voor transportmiddelen van vogels zijn:
 de constructie is stevig en onbuigzaam en kan niet worden beschadigd door andere
vracht;
 de deur van de container kan niet per ongeluk opengaan vanuit de binnen- en
buitenkant;
 de ventilatiegaten van de container zijn klein genoeg of bedekt met stevig gaas om
ontsnapping van exemplaren te voorkomen.
Deze voorwaarden komen overeen met de eisen voor standaard transportkooien van dieren
van de International Air Transport Association (IATA, 2017). Dode dieren worden afgevoerd
via de dierlijke afvalstroom van het instituut.
6.5.3 Personeel
Aanbevolen wordt dat de verantwoordelijkheid voor invasieve handelingen met gewervelde
dieren wordt neergelegd bij personeel dat deskundigheid heeft op dit terrein, zoals een
functionaris die over een certificaat beschikt in het kader van de WoD. Tijdens een cursus
proefdierkunde wordt de bewijsvoering van voldoende scholing en bekwaamheid in het
uitvoeren van invasieve handelingen behaald in de vorm van een certificaat voor artikel 9
(onderzoekers), artikel 13f (proefdierverzorgers, biotechnisch laboranten, analisten) of artikel
14 (proefdierdeskundigen en aangestelde dierenarts) van de WoD (Wet op de dierproeven,
2014; van den Broek et al., 2017). Aansluiting bij dit certificatensysteem is echter niet
verplicht vanwege de afwezigheid van een afstemmingsbepaling tussen de EU-verordening
en de WoD.
6.5.4 Markering
Markeringen zijn voor een korte, lange of permanente periode zichtbaar op zoogdieren
(Powell & Proulx, 2003). Markeringen zoals het scheren of kleuren van de vacht zijn niet
gewenst, omdat deze middelen over het algemeen een kortdurende werking hebben.
Voorbeelden van identificatiemethoden met een lange werking (meerdere jaren) zijn het
aanbrengen van: 1) een metalen of plastic oormerk, 2) een halsband om de nek met een
radiozender, en 3) een ‘bètalicht’ die bestaat uit een kleine hoeveelheid radioactief tritiumgas
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in een glazen capsule met fosfor buitenlaag dat oplicht bij aanraking met bètastraling (Powell
& Proulx, 2003). Al kunnen plastic oormerken er door de dieren worden uitgetrokken.
Permanente markering kan met behulp van een elektronische microchip (passive integrated
transponder; PIT) die onder de huid wordt aangebracht en kan worden afgelezen met een
scanapparaat. Gesuggereerd is dat deze methode het beste is voor het humaan markeren
van zoogdieren, vanwege de betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zodra de jongen het nest
verlaten, zijn ze groot genoeg om te worden gechipt (Persoonlijke communicatie G. Hofstra,
2017). Een nadeel is dat de chip op een andere plek in het lichaam kan gaan zitten in
grotere zoogdieren (Powell & Proulx, 2003).
6.5.5 Noodplan na ontsnapping
Indien aan alle vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en het surveillancesysteem goed
functioneert, zal de kans op verspreiding van zoogdieren minimaal zijn. Dit betekent dat de
eliminatiemaatregelen zeer waarschijnlijk betrekking hebben op een beperkt aantal
individuen. Mocht een zoogdier ontsnappen dan is de kans aanwezig dat het exemplaar zich
snel op land of in water buiten het eigen terrein van de vergunninghouder bevindt. Voor het
uitvoeren van maatregelen in deze gebieden mag een toezichthouder (Algemene wet
bestuursrecht) en/of aangewezen personen (Wet natuurbescherming) de grond van derden
betreden (§3.5.1).
Eliminatiemaatregelen hebben een verschil in effectiviteit, bijvoorbeeld afhankelijk van de
gevonden locatie (land of water), schuilmogelijkheden en levensfase van de dieren. Voor
alle zoogdieren van EU-belang is een stalen vangkooi met aas een geschikte methode om
ontsnapte exemplaren levend terug te vangen, behalve voor de muntjak (Verbeylen &
Stuyck, 2001; Dijkstra & Dekker, 2008; Barun et al., 2011; Deputy Direction of Nature,
2015b; De Hoop et al., 2016). De kooien worden daarbij in het foerageergebied of dicht bij
het nest geplaatst. Bij de beverrat kan dit bijvoorbeeld op een vlot in het water zijn en bij de
muskusrat onder water (Verbeylen & Stuyck, 2001; Birnbaum, 2013). Een
voedergewenningsperiode (pre-baiting) kan de effectiviteit van de vangstmaatregel
verhogen, zoals is aangetoond voor eekhoorns (De Hoop et al., 2016). Een dodelijke
maatregel is afschot en is vooral effectief gebleken voor het elimineren van de muntjak. Bij
het uitvoeren van dergelijke maatregelen is het van belang dat rekening wordt gehouden
met de relevante bepalingen en voorschriften van de Wet natuurbescherming.
Voor soorten als de Siberische grondeekhoorn en de Indische mangoeste is echter weinig
tot niets bekend over de effectiviteit. De rode neusbeer en de Indische mangoeste overleven
een ontsnappingspoging in Nederland ook zonder eliminatiemaatregel waarschijnlijk niet,
omdat zij behoefte hebben aan een warme omgeving.
Na vangst is het is belangrijk dat de gevangen individuen op een geschikte manier worden
afgevoerd en opgevangen of geëuthanaseerd.
6.5.6 Registratie en documentatie
Aanbevolen wordt dat de vergunningverlener bij het opstellen van vergunningsvoorschriften
voor registratie en documentatie van handelingen met de vogels van EU-belang minimaal
aansluit bij de algemene voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3.
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Tabel 6.3: Voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke voorwaarden bij onderzoek, ex-situ bewaring of geneeskundige activiteiten met
zoogdieren van EU-belang die door de vergunningverlener met doel- en middelvoorschriften in een vergunning kunnen worden vastgelegd (conform artikel 8
of 9 van EU-verordening 1143/2014).

Bron c

A

O. zibethicus

Schoonmaakprotocol

S

N. procyonoides

Afvalbeheer

T. sibiricus

A

S. niger

S

S. carolinensis

land /
water

P. lotor

A

N. nasua

mens

M. coypus

A

M. reevesi

natuurlijk

X

H. javanicus

Binnenhouden
Unielijstsoorten

A

De ingeperkte ruimte is een geheel omsloten ruimte voor het binnenhouden van
Unielijstsoorten en het buitenhouden van onbevoegden
Bij gebruik meerdere ruimtes: voorschrijven dat relevante voorwaarden betrekking hebben op
alle ruimtes binnen de onderzoeksfaciliteit(en)
De deur van de ingeperkte ruimte is voorzien van een deurdranger dier er voor zorgt dat het
uitslaande deel zelfsluitend is
Plattegrond wordt geleverd van de locatie met een overzicht van te gebruiken ruimte(n) voor
opslag en / of experimenten
Ingeperkte buitenruimte is omheind met een hek tegen betreding door onbevoegden
Toegangsdeur of -hek kan wordt afgesloten voor onbevoegden
Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerd personeel met een pas of sleutel
Op de locatie wordt aangegeven dat invasieve exoten worden gehouden, inclusief
contactgegevens van de verantwoordelijk medewerker (binnen: poster op deur, buiten:
informatiebord)
Ongewenste dieren (vogels, zoogdieren) worden uit een ingeperkte binnenruimte geweerd
door
• behulp van een net of kooi over de proefopstelling die bestand is tegen beschadiging door
dieren;
• en een aangepaste inrichting van de directe omgeving om woekering van planten of
beschadiging door graaf- en knaagactiviteiten van dieren te voorkomen
Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen, tenzij de noodzaak is aangetoond voor het
doel van de aangevraagde vergunning
Zorgdragen dat dieren niet worden meegenomen door derden met uitzondering van
geautoriseerd personeel voor verwijdering of onderzoek
De ingeperkte ruimte wordt betreden via een sluis met twee deuren die niet gelijktijd open
gaan
De ingeperkte ruimte bestaat uit onderdelen en materialen die de Unielijstsoort niet kapot kan
maken
De stevige omheining is diep in de grond bevestigd ter voorkoming van ontsnapping door
uitgraving van exemplaren
De stevige omheining is volledig gesloten (wanden en bovenafscherming) ter voorkoming
van ontsnapping door klimgedrag van exemplaren
De stevige omheining is hoog genoeg ter voorkoming van ontsnapping doordat exemplaren
er overheen springen
Afvalstromen met een risico op verspreiding van levende exemplaren worden niet gebruikt
Na afloop van het experiment worden de dieren gedood en afgevoerd via de dierlijke
afvalstroom of levend naar een ander onderzoeksinstituut vervoerd dat over een vergunning
voor het houden van de soort beschikt
Verzamelde levensvatbare resten van exemplaren worden verwijderd en verwerkt volgens
het protocol voor afvalbeheer
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Ingeperkte ruimte voor opslag of experiment(en)
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Voor, tijdens en na
gebruik

H. javanicus

A

Reparaties vinden plaats in overleg met de verantwoordelijk medewerker om te voorkomen
dat exemplaren worden meegenomen of ontsnappen
Een plan is opgesteld voor vervanging van gebruikte materialen voordat ze verslijten en een
risico op ontsnapping van exemplaren ontstaat
De verantwoordelijk medewerker registreert waar exemplaren zijn verkregen:
• in de natuur of op locaties waar uitroeiingsmaatregelen worden getroffen
• bij een ander onderzoeksinstituut met een vergunning voor het houden van de soort of een
commercieel bedrijf met een voorraad exemplaren (tot 3 augustus 2018 voor 37 vigerende
Unielijstsoorten)
• of via import vanuit een niet-EU-lidstaat, mits de importeur beschikt over een vergunning
Exemplaren zijn altijd vergeld met de verleende vergunning en een begeleidend document
(per soort en per zending of voorraad)
De verpakking is voorzien van een label met een omschrijving van de inhoud en bij intern
transport aanvullend de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke medewerker
Vervoer van levende exemplaren gebeurt alleen in middelen waaruit ontsnapping of
verspreiding onmogelijk is (stevig en goed afgesloten verpakkingsmateriaal) en die niet
beschadigd kunnen worden door andere vracht
Geslachtelijke voortplanting wordt voorkomen door gescheiden vervoeren van mannelijke en
vrouwelijke exemplaren, indien relevant
Vervoer afval (inclusief dode exemplaren) verloopt volgens voorwaarden afvalbeheer
Vervoer exemplaren naar derden mag alleen als zij beschikken over een vergunning
Minimale voorwaarden voor transportmiddelen zijn:
• de constructie is stevig en onbuigzaam
• de deur van de container kan niet per ongeluk opengaan vanuit de binnen- en buitenkant
• de ventilatiegaten van de container zijn klein genoeg of bedekt met stevig gaas om
ontsnapping van exemplaren te voorkomen
Een verantwoordelijk medewerker wordt aangesteld en de verantwoordelijkheden zijn
geborgd in werkvoorschriften
De aangestelde verantwoordelijke medewerker:
• draagt zorg voor volledige informatievoorziening over ontsnappings- en verspreidingsrisico's
van Unielijstsoorten, inclusief gestelde voorwaarden in de vergunning
• ziet voldoende toe op de uitvoering van werkzaamheden met Unielijstsoorten
• draagt zorg dat medewerkers met standaard werkvoorschriften werken die zijn toegespitst
op de ruimten en apparatuur van de onderzoeksfaciliteit
• ziet toe dat risicovolle handelingen door zo weinig mogelijk verschillende personeelsleden
worden uitgevoerd
• draagt zorg voor doorlopend toezicht dat geen ontsnapping of verspreiding plaatsvindt of
heeft plaatsgevonden
• draagt zorg voor doorlopend toezicht op de naleving van alle andere maatregelen om de
Unielijstsoorten binnen de voorwaarden en verplichtingen van de vergunning te houden
Het uitvoeren van invasieve handelingen met gewervelden (zoals doding) gebeurt alleen
door medewerker(s) met deskundigheid op dit terrein, zoals functionaris(sen) met een
certificaat in het kader van de Wet op de Dierproeven
De verantwoordelijk medewerker draagt zorgt voor volledige informatievoorziening over
werkvoorschriften in de ingeperkte ruimte
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FE
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d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Bron c

S

H. javanicus

Exemplaren zijn gemarkeerd met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning
of lijden veroorzaken en langdurig zichtbaar of afleesbaar zijn (zoals chip)
Surveillancesysteem is opgesteld waarin voorschriften staan met betrekking tot het
controleren van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren, gebruikte ruimtes,
materialen en middelen ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding van exemplaren
Interne controles worden doorlopend door of onder toezicht van de verantwoordelijk
medewerker uitgevoerd en vervolgens gedocumenteerd en geregistreerd
Na melding van gevonden of gevangen exemplaren van een Unielijstsoort buiten de gesloten
Surveillancesysteem
A
omgeving wordt:
Noodplan
• de ingeperkte ruimte gecontroleerd op ontsnappingsroutes
na
• het aantal exemplaren vergeleken tussen de meest recente administratie, het verblijf en de
ontsnapmelding
ping
• één of meerdere maatregelen getroffen om ontsnapte exemplaren te vangen of te
elimineren
Een meldingsprotocol is opgesteld en wordt direct opgevolgd in het geval van een incident
De vergunninghouder meldt incidenten met de ontsnapping en verspreiding van exemplaren
Melding incident
A
direct bij het bevoegd gezag, later gevolgd door een melding bij aanvang en na afloop van de
uitgevoerde maatregelen, inclusief melding van het resultaat.
Ontsnapte exemplaren op het eigen terrein worden gevangen en vervolgens teruggebracht
Eliminatiemaatregelen
S
naar de ingeperkte ruimte of geëlimineerd met adequate en legale maatregelen
Registratie en documentatie van handelingen met Unielijstsoorten, zoals:
• toegangsbeheer tot afgeperkte binnen- en buitenruimtes met Unielijstsoorten
• herkomst van gebruikte exemplaren
• verzorging van de voorraad exemplaren
• markering van aanwezige dieren
• transport van levende exemplaren
Registratie
• verwijdering van exemplaren, inclusief afvalverwijdering
en docuAdministratie
A
• reparatie, onderhoud, kalibratie of afvoer van apparatuur (zoals autoclaaf) en bouwkundige
mentatie
installaties
• schoonmaak van ruimtes en apparatuur
• controle van de aanwezigheid, toename en afname van exemplaren (waar mogelijk voor
dieren; surveillancesysteem)
• controle van de kwaliteit, functionaliteit en hygiëne van gebruikte materialen
(surveillancesysteem)
Toepassing producten van soort voor bevordering van de volksgezondheid
Markering

Buiten b

a

C. arythraeus

Voorwaarden

Binnen b

Algemeen (A) of
Soortspecifiek (S)

Categorie

Besluitvorming
uitbreiding

Huidige lijst

ID

a

c

Legenda
Markering
X

Voorwaarde geldt:
voor een binnenruimte / buitenruimte
voor alle Unielijstsoorten
voor één of meerdere Unielijstsoort(en) binnen de soortgroep
niet voor deze Unielijstsoort(en)

Binnen: laboratorium of binnenverblijf; buiten: kooi of omheind gebied.

ED = informatie van externe deskundigen op het gebied van onderzoek met invasieve exoten,
EU-DW = Richtlijn 2010/63/EU bescherming dieren, EU-IE = EU-verordening 1143/2014 invasieve
uitheemse soorten, FE = fytosanitaire eisentabel, GGO-H = leidraad voor een Handboek GGO bij
ingeperkt gebruik, GGO-L = Richtlijn 2009/41/EG ingeperkt gebruik GGO, IATA = International Air
Transport Association, ID = inzicht interne deskundigen / auteurs, PM = protocol voor
muggenonderzoek (Benedict et al., 2008), WOD = Wet op de dierproeven.
d

Niet van toepassing.
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7 Discussie
7.1 Maatwerk met doel- en middelvoorschriften
Dit rapport bevat een voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke
vergunningsvoorwaarden om ontsnapping en verspreiding van invasieve exoten van EUbelang te voorkomen bij onderzoek, ex-situ bewaring, geneeskundige activiteiten of andere
activiteiten van dwingend algemeen belang. De vergunningverlening voor dergelijke
activiteiten vereist echter maatwerk gelet op uiteenlopende onderzoeksdoelstellingen,
benodigde faciliteiten (zoals binnen- of buitenruimten) en verschillen in eigenschappen van
invasieve soorten. Daarom behoeven de voorwaarden nog specifieke vertaling naar doelen/of middelvoorschriften voordat ze in de vergunning worden vastgelegd door de
vergunningverlener (RVO.nl). Hierbij speelt de informatie die de vergunningsaanvrager
indient bij de aanvraag een grote rol. Aanvullend is eventueel mondeling overleg gewenst
tussen de vergunningsaanvrager en –verlener. Het voorstel in het huidige rapport is een
blokkendoos waaruit de vergunningverlener relevante elementen voor de vergunning kan
selecteren, afhankelijk van het onderzoek waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.
EU-verordening 1143/2014 vermeldt niets over het toepassen van ‘best practices’ door de
vergunningsaanvrager. Dit zijn alternatieve maatregelen die aantoonbaar effectief zijn
gebleken in andere situaties. De vergunningverlener zou in de vergunning kunnen aangeven
dat de vergunningaanvrager voor het voorkomen van ontsnapping en verspreiding van
Unielijstsoorten, na goedkeuring, ook andere best practices mag gebruiken in plaats van
bepaalde middelvoorschriften in de vergunning. Het is dan de verantwoordelijkheid van de
aanvrager om dit te melden en op basis van beschikbare informatie te onderbouwen dat de
effectiviteit tenminste voldoet aan de vergunningsvoorwaarden op grond van artikel 8 of 9
van EU-verordening 1143/2014. Echter, dit kan alleen als hiervoor bij de vergunningverlener
een proces kan worden ingericht en expertise aanwezig is voor het beoordelen van de best
practices.
Het voorstel in dit rapport is opgesteld voor de 37 invasieve exoten van de vigerende
Unielijst en de 12 soorten die zijn voorgedragen ter besluitvorming voor een eerste
uitbreiding van de Unielijst. Als in de toekomst andere invasieve exoten worden toegevoegd
aan de Unielijst zijn mogelijk voor die soorten nog aanvullende voorwaarden nodig en/of
sommige voorwaarden uit het huidige voorstel niet van toepassing. Een voorbeeld is dat het
gebruik van worteldoek voor het voorkomen van horizontale en verticale vegetatieve
vermeerdering van ondergrondse plantendelen waarschijnlijk niet voor alle plantensoorten
afdoende is, zoals voor de duizendknopen (Polygonaceae) die zelfs door asfalt heen
groeien.

7.2 Overige aandachtspunten
De minimale algemene en soortspecifieke voorwaarden zijn geformuleerd op basis van de
best beschikbare wetenschappelijke kennis en informatie. Echter, weinig tot geen informatie
of kennis is beschikbaar over bepaalde relevante soorteigenschappen, zoals:
- de levensvatbaarheid (kiemkracht) en levensduur van zaden in Nederland;
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-

de grootte van eieren en juvenielen en de dispersiesnelheid van juveniele en volwassen
schaaldieren;
de springcapaciteit van amfibieën;
de zichtbaarheid in het veld van vissen;
de omvang van jonge individuen en de dispersiesnelheid van vogels;
de omvang van jonge individuen en springcapaciteit van zoogdieren.

Daarnaast is onvoldoende soortspecifieke informatie beschikbaar over effectieve materialen
en maaswijdtes van omheiningen en filters en de benodigde frequentie van surveillance
controles (elke dag/week/maand) voor tijdige waarneming van eventuele ontsnappingen.
Voor de Aziatische hoornaar is het zelfs onbekend of de soort succesvol kan worden
gehouden in gevangenschap.
Voor de Aziatische hoornaar en Amerikaanse brulkikker bestaat een kleine kans op een
vergunningsaanvraag voor geneeskundige activiteiten als de wetenschappelijke productie
en het daaropvolgende geneeskundige gebruik van producten voor de bevordering van de
volksgezondheid. Voor andere Unielijstsoorten is daarover geen informatie gevonden in de
wetenschappleijke literatuur en is aangenomen dat de kans op een aanvraag voor dit
doeleinde klein is.
Alle vertegenwoordigers in het Wetenschappelijk Forum voor Invasieve Exoten van de
Europese Commissie zijn benaderd voor informatie over de implementatie van het
vergunningenstelstel voor artikelen 8 en 9 van EU-verordening 1143/2014 in hun land. De
vergunningsvoorwaarden in het huidige voorstel konden echter niet worden afgeleid of
overgenomen van andere EU-lidstaten, omdat de implementatie van het
vergunningenstelsel daar nog niet is gestart of afgerond en door een kennisgebrek over
specifieke doelstellingen. Denemarken en Groot-Brittannië hebben het aanvraagformulier
voor een vergunning sterk gebaseerd op het sjabloon voor het bewijs van de verleende
vergunning uit bijlage 8 (Europese Commissie, 2016b).
In EU-verordening 1143/2014 is over het dierenwelzijn alleen de verplichting opgenomen
voor de markering van dieren met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning
of lijden veroorzaken (bijlage 1). Hierdoor is in het voorliggende rapport niet ingegaan op het
welzijnsaspect van het verblijf en vervoer van dieren. Andere Nederlandse en Europese weten regelgeving zijn wel gericht op de bescherming van het welzijn van dieren die worden
gebruikt voor experimentele en wetenschappelijke doeleinden, zoals de Europese Richtlijn
2010/63/EU en Wet op de Dierproeven (Europees Parlement, 2010; Wet op de dierproeven,
2014). In het Dierproevenbesluit 2014 is onder andere opgenomen dat de huisvesting en
verzorging tenminste moet voldoen aan de gestelde eisen in Richtlijn 2010/63/EU
(Dierproevenbesluit, 2014). EU-verordening 1143/2014 en de implementatie daarvan in de
nieuwe Wet natuurbescherming zijn echter niet voorzien van afstemmingclausules met
regelgeving voor dierenwelzijn. Daarom dient de vergunningverlening zich uitsluitend te
richten op de gestelde doelen in artikelen 8 en 9 van EU-verordening 1143/2014.
In het voorstel voor algemene personeelsvoorwaarden wordt aanbevolen dat de
vergunningverlener in de vergunning vastlegt dat een verantwoordelijk medewerker (en één
of meerdere vaste vervangers) wordt aangesteld door de vergunninghouder. Uit de
interviews met externe deskundigen is de wens opgemerkt voor afstemming over
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toekomstige activiteiten met Unielijstsoorten tussen de verantwoordelijk medewerker van het
onderzoek en het onderdeel binnen de organisatie dat is belast met de centrale coördinatie
van vergunningen en toezicht, zoals een Arbo- en Milieudienst. Dit is uiteraard afhankelijk
van de omvang van de organisatie. De afstemming en structurering zijn vooral nuttig binnen
organisaties waarbij de kans op meerdere vergunningsaanvragen voor activiteiten met
Unielijstsoorten aannemelijk is, zoals universiteiten. Centrale coördinatie biedt bijvoorbeeld
als voordeel dat binnen de organisatie overzicht is van alle activiteiten met Unielijstsoorten
en van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen. Daarnaast kan de aanvrager
begeleiding krijgen van een interne deskundige op het gebied van wet- en regelgeving en
voorschriften.
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8 Conclusies en aanbevelingen
8.1 Conclusies


Dit rapport bevat een voorstel voor minimaal benodigde algemene en soortspecifieke
voorwaarden om ontsnapping en verspreiding van invasieve exoten van EU-belang te
voorkomen bij onderzoek, ex-situ bewaring, geneeskundige activiteiten of andere
activiteiten van dwingend algemeen belang. Dit voorstel dient ter ondersteuning van de
beoordeling van vergunningaanvragen, het opstellen van een voorstel voor minimaal
benodigde doel- en middelvoorschriften in een vergunning en de inrichting van
handhavingscontroles op grond van artikel 8 of 9 in EU-verordening 1143/2014.



De vergunningsvoorwaarden zijn geformuleerd op basis van de best beschikbare
wetenschappelijke kennis en informatie. De voorwaarden behoeven nog de specifieke
vertaling naar doel- en/of middelvoorschriften voordat ze in een vergunning worden
vastgelegd door de vergunningverlener.



Voor iedere soort, faciliteit en type onderzoek is maatwerk nodig voor het opstellen van
vergunningsvoorschriften in een vergunning op basis van de specifieke informatie die
wordt aangeleverd in de vergunningsaanvraag en eventueel aanvullend mondeling
overleg tussen de vergunningsaanvrager en –verlener. Het voorstel is een blokkendoos
waaruit de vergunningverlener elementen kan gebruiken voor het opstellen van de
vergunning, afhankelijk van de activiteiten waarvoor vergunning is aangevraagd.



Benodigde informatie en kennis zijn verzameld en beschreven voor de 37 invasieve
exoten op de vigerende Unielijst en 12 soorten die door de Europese Commissie zijn
voorgedragen ter besluitvorming voor een eerste uitbreiding van die lijst (in deze
rapportage beide aangeduid als Unielijstsoorten). Deze informatie omvat
soorteigenschappen die mogelijk bijdragen aan ontsnapping en verspreiding, bestaande
wet- en regelgeving met bruikbare eisen en richtlijnen en mogelijkheden voor het verblijf,
vervoer, bevoegd personeel, markering, eliminatie en registratie van Unielijstsoorten.



Naast informatie uit de wetenschappelijke en professionele literatuur en bestaande weten regelgeving heeft een twintigtal externe deskundigen een bijdrage geleverd vanuit
hun praktijkervaring met invasieve exoten of andere soorten op het gebied van
onderzoek, dataverzameling of vergunningsprocedures.



Het voorstel is opgedeeld in twee delen: 1) algemene vergunningsvoorwaarden voor alle
49 Unielijstsoorten, en 2) specifieke vergunningsvoorwaarden voor één of meerdere
soorten of groepen van soorten. Voor de specifieke vergunningsvoorwaarden is
onderscheid gemaakt tussen soortgroepen, namelijk: aquatische en terrestrische
planten, insecten, schaaldieren, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.



Alle voorstellen voor vergunningsvoorwaarden zijn verdeeld in zes categorieën, namelijk:
1) verblijfsvoorwaarden, 2) personeelseisen, 3) vervoersvoorwaarden, 4) markeringen
voor dieren, 5) voorwaarden na ontsnapping (surveillance, melding en eliminatie) en 6)
voorwaarden voor registratie en documentatie van activiteiten.
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Per soortgroep is een matrix beschikbaar met een overzicht van de soorteigenschappen
en een matrix met de algemene en specifieke vergunningsvoorwaarden van de
invasieve exoten.

8.2 Aanbevelingen
Vergunningsaanvraag
 De vergunningaanvrager geeft duidelijk op het aanvraagformulier aan voor welke
activiteit(en) een vergunning wordt aangevraagd. Zowel het experimenteren met
invasieve exoten als het voorradig hebben van een populatie vallen onder de activiteit
onderzoek.


De aanvrager kan eventueel gebruik maken van aantoonbare ‘best practices’ als die bij
andere organisaties worden toegepast en op eenzelfde of betere wijze invulling geven
aan de doelen van EU-verordening 1143/2014, mits hiervoor bij de vergunningverlener
een beoordelingsproces kan worden ingericht. De bewijslast voor best practices ligt bij
de aanvrager.



De vergunningverlener geeft aan bij welke wijzigingen een nieuwe vergunning dient te
worden aangevraagd. Het is wenselijk dat een verleende vergunning periodiek wordt
herbeoordeeld op basis van de meest recente kennis en inzichten met betrekking tot het
voorkomen van verspreidingsrisico’s bij onderzoek en bewaring van soorten van de
Unielijst en daaraan gerelateerde noodmaatregelen. Om dit te borgen zijn de verleende
vergunningen niet voor onbepaalde tijd maar verbindt de vergunningverlener een
passende geldigheidsperiode van maximaal 5 jaren.



Afstemming over de aan te vragen activiteiten met Unielijstsoorten tussen de
verantwoordelijk medewerker (vergunningaanvrager) en het organisatieonderdeel van de
ondezoeksinstelling of –instituut dat is belast met centrale coördinatie van vergunningen
en toezicht kan bijdragen aan structurering en overzicht van de activiteiten en
vergunningsaanvragen overeenkomstig artikel 8 en 9 van EU-verordening 1143/2014
binnen die organisatie.

Naleven vergunningvoorschriften
 Eventueel kan de vergunningverlener een overzicht opstellen van locaties en/of
leveranciers in Nederland waar nog tot 3 augustus 2018 Unielijstsoorten verkrijgbaar zijn
voor onderzoek.


Bij de voorschriften in de vergunning kan er niet zonder meer vanuit worden gegaan dat
de vergunninghouder surveillance of eliminatiemaatregelen kan uitvoeren op gronden of
wateren die niet in zijn eigendom zijn. Betreding van de grond van derden is wel mogelijk
door een toezichthouder op grond van de Algemene wet bestuursrecht of door
aangewezen personen op grond van de Wet natuurbescherming.



Waarborging van vergunningvoorschriften en interne procedures is belangrijk. Daarom
is documentatie en registratie vereist. Het onderhouden en bijhouden van de
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gedocumenteerde informatie dient proportioneel en passend voor de situatie te zijn.
Eventueel kunnen standaard werkvoorschriften worden gebruikt.
Implementatie
 De vergunninghouder kan de centrale coördinatie ten behoeve van een vergunningsaanvraag, de implementatie en het toezicht op de uitvoering van de voorschriften bij één
afdeling binnen de organisatie neerleggen, bijvoorbeeld bij een Arbo- en Milieudienst.
Deze afdeling verzorgt onder andere vertaling van de vergunningen naar interne
voorschriften en toezicht.


De implementatie van de vergunningsvoorschriften in de organisatie en het milieuzorgsysteem van de organisatie is belangrijk voor een gedegen uitvoering van maatregelen
ter voorkoming van ontsnapping en verspreiding. De vergunninghouder kan de
kennisoverdracht organisatie breed organiseren door middel van interne voorlichting en
scholing van het personeel.



De vergunninghouder kan benodigde maatregelen in de organisatie voor het voorkomen
van ontsnapping en verspreiding van Unielijstsoorten afstemmen met voorschriften voor
andere vergunningen, zoals werkvoorschriften voor handelingen met GGO’s en
bepalingen van het Nagoya Protocol.

Verder onderzoek
 Vanwege het gesignaleerde gebrek aan informatie voor Unielijstsoorten wordt een
periodieke update van beschikbare kennis aanbevolen over tenminste de kiemkracht en
levensduur van zaden in Nederland, de grootte van eieren en juvenielen van schaaldieren, de springcapaciteit van de Amerikaanse brulkikker, de dispersiesnelheid van
schaaldieren en vogels, de omvang van jonge vogels en zoogdieren, de springcapaciteit
van zoogdieren, het houden van de Aziatische hoornaar in gevangenschap, bruikbare
materialen en maaswijdtes van omheiningen en filters en de benodigde hoeveelheid
surveillance controles.
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11 Verklarende woordenlijst en afkortingen
Term
DEC
ED
EU
EU-DO

EU-DW
EU-verordening
1143/2014
(of EU-IE)
FE
GGO's
GGO-H
GGO-L
HDPE
IATA
ID
Invasieve exoot

ISO-norm
NVWA
PIT
PM
RFID
RVO.nl
SWV
Unielijstsoort

WoD

Omschrijving
Dierexperimentencommissie
Kennis verzameld bij externe deskundigen op het gebied van
onderzoek met invasieve exoten
Europese Unie
Europese Uitvoeringsverordening 2016/145 betreffende het
begeleidend document dat als bewijs dient voor de verleende
vergunning
Europese Richtlijn 2010/63/EU betreffende bescherming van dieren
voor wetenschappelijke doeleinden
Verordening (EU) Nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing
van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten
Fytosanitaire eisentabel van de NVWA
Genetisch gemodificeerde organismen
De leidraad voor een handboek voor GGO’s bij ingeperkt gebruik
Richtlijn 2009/41/EG betreffende het ingeperkte gebruik van
genetisch gemodificeerde micro-organismen in de Europese Unie
High density polyethylene (hoge dichtheid polyethyleen: materiaal
voor een omheining)
Live Animal Regulations van de International Air Transport
Association
inzicht van interne deskundigen (auteurs) gebaseerd op informatie
over soorteigenschappen
Soort die door de mens is geïntroduceerd buiten zijn natuurlijke
verspreidingsgebied en waarvan is vastgesteld dat de introductie of
verspreiding een bedreiging is of nadelige gevolgen heeft voor de
biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten
Norm van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Passive
integrated
transponder
(passieve
geïntegreerde
transponder: elektronische microchip voor markering van dieren)
Protocol voor het voorkomen van ontsnapping van muggen uit een
buitenfaciliteit tijdens onderzoek
Radio-frequency
identifier
(radio
frequentie
identificatie:
elektronische microchip voor markering van dieren)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Standaard werkvoorschriften
Invasieve exoot die als zorgwekkend voor de Unie wordt beschouwd
en op de vigerende Unielijst (Uitvoeringsverordening 2016/1141) is
opgenomen in het kader van de EU-verordening 1143/2014.
Aanvullend omvat deze definitie in het huidige rapport ook de
invasieve exoten die momenteel zijn voorgedragen ter
besluitvorming voor een eerste uitbreiding van de Unielijst.
Wet op de dierproeven

119

Bijlage 1 – Artikelen 8 en 9 EU-verordening 1143/2014
Artikel 8
Vergunningen
1. In afwijking van de beperkingen in artikel 7, lid 1, onder a), b), c), d), f) en g), en onder
voorbehoud van lid 2 van dit artikel, stellen de lidstaten een vergunningssysteem vast op
basis waarvan bepaalde instellingen voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse
soorten mogen onderzoeken of ex-situ bewaren. Indien het gebruik van producten
afkomstig van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten onvermijdelijk is
om de menselijke gezondheid te bevorderen, kunnen de lidstaten ook de productie voor
de wetenschap en het daaropvolgende geneeskundig gebruik in het
vergunningssysteem opnemen.
2. De lidstaten verlenen hun bevoegde autoriteiten de bevoegdheid de in lid 1 vermelde
vergunningen te verlenen voor activiteiten met soorten die in gesloten omgeving
gehouden worden en die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
a) de voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten worden gehouden en
behandeld in gesloten omgevingen, overeenkomstig lid 3;
b) de activiteit wordt uitgevoerd door personeel met de vereiste kwalificaties, zoals door
de bevoegde autoriteiten voorgeschreven;
c) het vervoer naar en van de gesloten omgeving vindt plaats onder in de vergunning
vastgelegde omstandigheden die de ontsnapping van de invasieve uitheemse
soorten onmogelijk maken;
d) indien de voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten dieren zijn, dan
worden ze gemarkeerd, of waar nodig op een andere doeltreffende wijze
geïdentificeerd, met behulp van methoden die geen vermijdbare pijn, spanning of
lijden veroorzaken;
e) het risico op ontsnapping, verspreiding of verwijdering wordt op doeltreffende wijze
beheerst, rekening houdend met de identiteit, de biologie en de verspreidingsvormen
van de soort, de activiteit en de beoogde gesloten omgeving, de interactie met het
milieu en andere relevante factoren;
f) een continu surveillancesysteem en een noodplan voor het geval dat exemplaren
ontsnappen of zich verspreiden, met inbegrip van een uitroeiingsplan, worden
opgesteld door de verzoeker. Het noodplan wordt door de bevoegde autoriteit
goedgekeurd. Indien zich een ontsnapping of verspreiding voordoet, wordt het
noodplan onmiddellijk uitgevoerd en kan de vergunning tijdelijk of definitief worden
ingetrokken.
De in lid 1 bedoelde vergunning is beperkt tot een aantal invasieve uitheemse soorten en
exemplaren dat de capaciteit van de gesloten omgeving niet overstijgt. Ze bevat de
nodige restricties om het risico op ontsnapping of verspreiding van de betreffende soort
te beperken. Ze vergezelt te allen tijde de betreffende invasieve uitheemse soort
wanneer de soort binnen de Unie wordt gehouden, de Unie wordt binnengebracht en
binnen de Unie wordt vervoerd.
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3. De exemplaren worden geacht in een gesloten omgeving te worden gehouden indien
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) de exemplaren zijn fysiek geïsoleerd en ze kunnen niet ontsnappen, zich verspreiden
of door onbevoegden worden verwijderd uit de omgeving waar ze worden gehouden;
b) schoonmaak-, afvalbeheer- en onderhoudsprotocollen waarborgen dat er geen
exemplaren of reproduceerbare onderdelen kunnen ontsnappen, zich verspreiden of
door onbevoegden kunnen worden verwijderd;
c) de exemplaren worden zodanig uit de omgeving verwijderd, afgevoerd, vernietigd of
op humane wijze gedood, dat verspreiding of voortplanting buiten de omgeving waar
ze gehouden worden onmogelijk is.
4. Bij de vergunningaanvraag verstrekt de aanvrager alle noodzakelijke stukken om de
bevoegde autoriteit in staat te stellen te beoordelen of aan de voorwaarden van leden 2
en 3 is voldaan.
5. De lidstaten machtigen hun bevoegde autoriteiten om de vergunning op elk moment
voorlopig of definitief in te trekken, indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen
waarvan de gevolgen voor de biodiversiteit of aanverwante ecosysteemdiensten nadelig
zijn. De intrekking van een vergunning wordt gemotiveerd met wetenschappelijke
argumenten of, indien de wetenschappelijke kennis ontoereikend is, op grond van het
voorzorgsbeginsel, en met inachtneming van de nationale administratieve regels.
6. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen het sjabloon vast van het
document dat als bewijs dient voor de door de bevoegde autoriteit van een lidstaat
verleende vergunning. Deze uitvoeringshandelingen worden overeenkomstig de in artikel
27, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. De lidstaten gebruiken dat
sjabloon voor een begeleidend document bij de vergunning.
7. De lidstaten maken voor alle overeenkomstig lid 1 van dit artikel verleende vergunningen
onverwijld minstens de volgende, openbaar toegankelijke informatie op het internet
bekend:
a) de wetenschappelijke en gebruikelijke namen van de voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten waarvoor de vergunning is verleend;
b) het aantal of het volume van de betrokken exemplaren;
c) het doeleinde waarvoor de vergunning is verleend; en
d) de in Verordening (EEG) nr. 2658/87 bedoelde codes van de gecombineerde
nomenclatuur.
8. De lidstaten zorgen ervoor dat hun bevoegde autoriteiten inspecties uitvoeren om te
verzekeren dat de instellingen de voorwaarden van die verleende vergunningen naleven.
Referentie
EU-verordening 1143/2014 (Europese Commissie, 2014)
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Artikel 9
Toelatingen
1. De lidstaten kunnen in uitzonderlijke gevallen van dwingend algemeen belang, onder
andere van sociale of economische aard, vergunningen verlenen die aan instellingen
toestaan om andere activiteiten te verrichten dan de in artikel 8, lid 1, vermelde,
behoudens toelating door de Commissie, overeenkomstig de in dit artikel vermelde
procedure en onder de in artikel 8, leden 2 en 3, bepaalde voorwaarden.
2. De Commissie zet een elektronisch toelatingssysteem op en beheert dit, en beslist over
toelatingsaanvragen binnen 60 dagen na ontvangst van een aanvraag.
3. Toelatingsaanvragen worden door de lidstaten via het in lid 2 bedoelde systeem
ingediend.
4. Een toelatingsaanvraag bevat het volgende:
a) de gegevens van de instelling of groep van instellingen, met inbegrip van hun naam
en adres;
b) de wetenschappelijke en gebruikelijke namen van de voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten waarvoor een toelating wordt aangevraagd;
c) de in Verordening (EEG) nr. 2658/87 bedoelde codes van de gecombineerde
nomenclatuur;
d) het aantal of het volume van de betrokken exemplaren;
e) de redenen voor de gevraagde toelating;
f) een gedetailleerde omschrijving van de voorziene maatregelen om ontsnapping of
verspreiding uit de voorzieningen waar de voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soort in gesloten omgeving zal worden gehouden en behandeld
onmogelijk te maken, alsook van de maatregelen om ervoor te zorgen dat een
eventueel noodzakelijk vervoer van de soort gebeurt in omstandigheden die
ontsnappingen uitsluiten;
g) een beoordeling van het risico op ontsnapping van de voor de Unie zorgwekkende
invasieve uitheemse soorten waarvoor een toelating wordt aangevraagd, vergezeld
van een beschrijving van de te nemen risicobeperkende maatregelen;
h) een beschrijving van het voorziene surveillancesysteem en van het noodplan dat is
opgezet om een mogelijke ontsnapping of verspreiding, indien nodig met inbegrip
van een uitroeiingsplan, aan te pakken;
i) een beschrijving van het op die instellingen toepasselijke nationale recht.
5. Door de Commissie verleende de toelatingen worden ter kennis gebracht van de
bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat. Een toelating heeft betrekking op een
specifieke instelling, ongeacht de overeenkomstig lid 4, onder a), gevolgde
aanvraagprocedure, en bevat de in lid 4 bedoelde informatie en de duur van de toelating.
Een toelating bevat tevens bepalingen inzake de levering aan de instelling van
aanvullende of vervangende exemplaren voor gebruik in de activiteit waarvoor die
toelating is aangevraagd.
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6. Nadat de Commissie een toelating heeft gegeven, mag de bevoegde autoriteit,
overeenkomstig artikel 8, leden 4 tot en met 8, de in lid 1 bedoelde vergunning verlenen.
De vergunning bevat alle in de door de Commissie verleende toelating vermelde
bepalingen.
7. De Commissie wijst een toelatingsaanvraag af indien aan een in deze verordening
bepaalde toepasselijke verplichting niet wordt voldaan.
8. De Commissie stelt de betrokken lidstaat zo spoedig mogelijk in kennis ingeval een
toelatingsaanvraag afgewezen is op grond van lid 7, met vermelding van de redenen
voor de afwijzing.
Referentie
EU-verordening 1143/2014 (Europese Commissie, 2014)
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Bijlage 2 - Vragenlijst
De vragen die zijn gesteld aan deskundigen om praktijk gedragen informatie te verzamelen
over het omgaan met invasieve exoten in onderzoek, ex-situ bewaring en de doeleinden
voor bevordering van de volksgezondheid.
Verblijfsvoorwaarden
1. Aan welke voorwaarden moet een verblijf voldoen zodat sprake is van een gesloten
omgeving waaruit ontsnapping, verspreiding of verwijdering door (on)bevoegden van
invasieve exoten onmogelijk is?
2. Welke
voorwaarden
zijn
nodig
voor
schoonmaak-,
afvalbeheeren
onderhoudsprotocollen om te waarborgen dat geen exemplaren of reproduceerbare
onderdelen ontsnappen, verspreiden of worden verwijderd door (on)bevoegden?
3. Welke voorwaarden zijn nodig na afloop van het experiment om verspreiding of
voortplanting buiten de gehouden omgeving onmogelijk te maken?
4. Wat zijn de verschillen in voorwaarden tussen diverse levensstadia?
5. Wat zijn de verschillen in voorwaarden tussen experimenten binnen en buiten?
6. Wat zijn de verschillen in voorwaarden tussen kleinschalige en grootschalige
experimenten?
Personeelseisen
7. Aan welke voorwaarden moet personeel voldoen, zodat kan worden aangetoond dat het
personeel ‘voldoende gekwalificeerd’ is?
8. Zijn deze criteria objectief te beoordelen zonder achtergrondkennis?
Vervoersvoorwaarden
9. Welke voorwaarden zijn nodig voor het vervoer van invasieve exoten om ontsnapping te
voorkomen?
10. Welke omstandigheden zijn nodig voor het voorkomen van verspreiding en voortplanting
van de exoot?
Aandachtspunten na ontsnapping
11. Wat zijn belangrijke soorteigenschappen om rekening mee te houden bij het aanpakken
van ontsnapte individuen?
12. Welke maatregelen kunnen effectief zijn bij uitroeiing na ontsnapping?
Markering (bij dieren)
13. Wat zijn doeltreffende markeringen of identificatiewijzen van dieren zonder vermijdbare
pijn, spanning of lijden?
Bevordering van de volksgezondheid
14. Is een toepassing bekend van geneeskundige producten van invasieve exoten?
15. Zo ja, in hoeverre bevordert het de gezondheid van mensen?
Monitoring & documentatie
16. Aan welke monitorings-, meet- of rapportageverplichtingen dient te worden voldaan?
17. Zijn vergunningen, toestemmingen en /of andere documenten beschikbaar?
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Bijlage 3 - Deskundigenlijst
Tabel A1: Lijst met deskundigen die informatie hebben aangeleverd voor het voorliggende rapport.
Soortgroep

Deskundige(n)
Vertegenwoordigers van alle
lidstaten in het Wetenschappelijk
Forum voor Invasieve Exoten
van de Europese Commissie

Expertise

Organisatie

Type organisatie

Informatie over vergunningsvoorwaarden artikel 8 EUverordening 1143/2014 in buitenland

Wetenschappelijk Forum Europese Commissie

Advies

Marcel van Bergen

Biologische & Milieuveiligheidsfunctionaris

Algemeen

Carlo Buise

Vergunningen, handboek genetisch gemodificeerde
organismen

Arbo- en Milieudienst, Radboud Universiteit en
Radboudumc
Arbo- en Milieudienst, Radboud Universiteit en
Radboudumc

Dieren

Gerrit Hofstra

Wet- en regelgeving levende dieren en planten

Dibevo

Brancheorganisatie
huisdierspecialisten

Dieren

Marc Bracke

Diergedrag, dierenwelzijn, diermodellen

Wageningen Lifestock Research, Wageningen
University & Research

Universiteit

Dieren

Pieter Verbost

Proefdierdeskundige (Animal Welfare Officer)

Radboudumc en Radboud Universiteit

Universiteit

Dieren - Aquatisch

Ivo Roessink

Proefsloten Zinderhoeve, experimenten, opslag

Wageningen Environmental Research (Alterra)

Onderzoek

Dierproeven met vissen

Animal Ecology and Physiology, Radboud
Universiteit

Universiteit

Natuurbalans - Limes Divergens

Onderzoek / advies

Afdeling Milieukunde, Radboud Universiteit

Universiteit

Algemeen
Algemeen

Universiteit / Ziekenhuis
Universiteit / Ziekenhuis
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Dieren - Aquatisch

Peter Klaren

Dieren - Amfibieën /
reptielen

Ben Crombags

Dieren - Insecten

Bart Knols

Dieren - Insecten

Jan Smit

Gegevensverzameling wespen

Hymenoptera werkgroep

Kennis / advies

Dieren - Vogels

André van Kleunen

Populatieecologie en verspreiding van broedvogels

SOVON

Onderzoek / advies

Dieren en planten Aquatisch

Liesbeth Bakker

Onderzoek met waterplanten, kreeften en vissen

NIOO - KNAW

Onderzoek

Planten

Gertie Arts

Experimentele opzet met bestrijdingsmiddelen en
waterplanten (Sinderhoeve)

Wageningen Environmental Research (Alterra)

Onderzoek

Planten

Bart Grutters

Onderzoek invasieve waterplanten met mesocosms

NIOO - KNAW

Onderzoek

Planten

Baudewijn Odé

Ontsnapping uit herbaria, soorteigenschappen

FLORON

Onderzoek / advies

Planten

Ruud Beringen

Ontsnapping uit herbaria, soorteigenschappen

FLORON

Onderzoek / advies

Planten

Hans Derks

Fytosanitaire quarantaine voorschriften

NVWA

Rijksoverheid

Planten

Gerard van der Weerden

Voormalig beheerder kassencomplex, wortellab en
proefvelden

Radboud Universiteit

Universiteit

Planten

Sarian Kosten

Onderzoek waterhyacint

Aquatic Ecology & Environmental Biology, RU

Universiteit

Vervoer, vangen en houdenen van amfibieën en
reptielen
Medische entomologie en vector biologie,
muggenonderzoek

Bijlage 4 – Zoekopdrachten literatuur
Tabel A2: Overzicht van gebruikte zoekmachines en zoektermen per soort
1

Zoekmachine
Google Scholar

Zoekstrategie
Met alle woorden

Zoektermen
Seed survival AND Latijnse
soortnaam

2

Google Scholar

Met alle woorden

3

Google Scholar

Met alle woorden

4

Google Scholar

Met alle woorden

5

Google Scholar

Met alle woorden

6

Google Scholar

Met alle woorden

7

Google Scholar

Met alle woorden

8

Google Scholar

Met alle woorden

Wind pollination AND Latijnse
soortnaam
Seed longevity AND Latijnse
soortnaam
Egg size OR larvae size OR
juvenile size AND Latijnse
soortnaam
Egg size AND Latijnse
soortnaam
Dispersal rate AND Latijnse
soortnaam
Egg size AND Latijnse
soortnaam
Mecial use AND Latijnse
soortnaam
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Soorten
Asclepias syriaca, Cabomba caroliniana,
Elodea nuttallii, Lagaroshiphon major,
Ludwigia grandiflora, Gunnera tinctoria
Gunnera tinctoria
Myriophyllum heterophyllum, Gunnera
tinctoria, Asclepias syriaca
Eriocheir sinensis, Orconectes limosus,
Orconectes virilis, Pacifastacus leniusculus,
Procambarus clarkii, Procambarus fallax
Trachemys scripta
Perccottus glenii, Pseudorasbora parva
Pseudorasbora parva
Vespa velutina

Bijlage 5 – Soorteigenschappen – Aquatische en
terrestrische planten
Reproductie- en dispersiemechanismen zijn relevante soorteigenschappen voor het
opstellen van vergunningsvoorwaarden voor het uitvoeren van onderzoek, ex-situ bewaren
of geneeskundige activiteiten met Unielijstsoorten. Informatie over deze eigenschappen is
gebruikt om te bepalen aan welke eisen het verblijf, vervoer en personeel dient te voldoen
om ontsnapping en verspreiding van exemplaren te voorkomen. Tabel B5.1 geeft een
overzicht van de relevante soorteigenschappen van aquatische en terrestrische planten op
de vigerende Unielijst en invasieve exoten die momenteel door de Europese Commissie zijn
voorgedragen ter besluitvorming voor een eerste uitbreiding van de Unielijst.
Reproductie
Geslachtelijke en ongeslachtelijke (vegetatieve) voortplanting zorgen voor een toename van
het aantal exemplaren van een plant door middel van de verspreiding van levensvatbare
plantdelen. Beide mechanismen zijn in meer detail beschreven.
Vegetatieve vermeerdering
Ongeslachtelijke voortplanting houdt in dat een aquatische of terrestrische plant zich
vegetatief vermeerdert door de productie van wortelstokken, bovengrondse uitlopers of
stengels met (oksel)knopen waaruit adventiefwortels ontstaan. De fragmentatie van planten
die zich vegetatief vermeerderen zorgt voor verspreiding van levensvatbare delen waaruit
nieuwe planten kunnen groeien. Fragmentatie is geïnduceerd door de plant zelf door de
productie van adventieve wortels op het bovenste deel van de stengel (autofragmentatie) of
is een mechanische breuk van plantdelen (allofragmentatie) (Smith et al., 2002).
Allofragmentatie ontstaat door menselijke activiteiten, zoals mechanische beschadiging bij
het schonen van watergangen, of heeft een natuurlijke oorzaak, zoals verstoring door
dieren, waterstroming of lage temperaturen. Vooral ondergedoken waterplanten zijn in de
winterperiode gevoeliger voor het afbreken van fragmenten doordat de stengels broos
worden (Nederlands Soortenregister, 2017i).
Aquatische planten
Alle aquatische planten in Tabel B5.1 vermeerderen zich vegetatief. Zo kunnen voor de
waterwaaier (C. caroliniana) stengelfragmenten met okselknopen al levensvatbaar zijn bij
een lengte van 1 cm. De waterteunisbloem (L. grandiflora) kan zelfs nieuwe scheuten
vormen vanuit één okselknop (met of zonder bladeren) of één blad (EPPO, 2011). De
groene delen van enkele soorten sterven in de winter af en de plant overwintert met
wortelstokken of turionen (overwinteringsknoppen) die bij een stijgende temperatuur in het
voorjaar weer uitlopen (Nederlands Soortenregister, 2017e). Dit is het geval bij
ongelijkbladig vederkruid (M. heterophyllum) en parelvederkruid (M. aquaticum) in de
Verenigde Staten, echter deze planten blijven de hele winter groen en vormen geen turionen
in Nederland (Nederlands Soortenregister, 2017e).
Terrestrische planten
Meerdere terrestrische planten vermeerderen zich vegetatief door middel van wortelstokken
en uitlopers. De Perzische berenklauw kan herhaaldelijk bloeien, in tegenstelling tot de
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andere berenklauwen van EU-belang, en overleven via vegetatieve vermeerdering als
geslachtelijke voortplanting faalt (CABI, 2017d).
Geslachtelijke voortplanting
Planten produceren zaden door geslachtelijke voortplanting. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen twee typen: 1) eenhuizige planten met het vrouwelijke en mannelijke
geslacht op hetzelfde exemplaar (in dezelfde of aparte bloemen) en 2) tweehuizige planten
met de geslachten op aparte exemplaren. Bij tweehuizige plantensoorten worden alleen
vruchtbare zaden gevormd wanneer exemplaren met de verschillende geslachten aanwezig
zijn.
Aquatische planten
In Nederland komen alleen vrouwelijke klonen voor van de aquatische planten
verspreidbladige waterpest (L. major), smalle waterpest (E. nuttallii) en parelvederkruid (M.
aquaticum), waardoor nog nooit vruchtbare zaden zijn gevonden (Josefson, 2011; Nonnative Species Secretariat, 2011; Leewis, 2013). De verspreidbladige waterpest is steriel
buiten Zuid-Afrika (Non-native Species Secretariat, 2011; Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit, 2014). Van de andere eenhuizige plantensoorten zijn tot nu toe ook nog
geen levensvatbare zaden in Nederland gevonden.
De kleine waterteunisbloem (L. peploides) en de waterteunisbloem (L. grandiflora)
produceren geen levensvatbaar zaad in Nederland. Het zaad is wel levensvatbaar in Franse
riviergebieden (Non-native Species Secretariat, 2010). Echter, het is onbekend of deze
zaden voldoende actief zijn voor ontkieming (Ruaux et al., 2009). Voor de waterhyacint (E.
crassipes) is het onbekend of de plant zaden produceert in de zomer in Nederland (EPPO,
2008). De plant vormt wel kiemkrachtige zaden in warmere Europese gebieden, zoals
Spanje.
In 2000 zijn van de grote waternavel (H. ranunculoides) planten gevonden met bloemen en
vruchten. Ondanks dat het nog niet duidelijk is of de soort in Nederland kiemkrachtige zaden
vormt, is het van belang om wel rekening te houden met mogelijke ontkieming van zaden als
deze planten ontsnappen uit onderzoeks- en opslagfaciliteiten (van der Meijden et al., 2001;
Nederlands Soortenregister, 2017c). De plant A. philoxeroides is nog niet in Nederland
gevestigd waardoor de productie van levensvatbare zaden in de natuur niet is
waargenomen. Waarschijnlijk is het Nederlandse klimaat ongeschikt voor zaadvorming in de
natuur.
Terrestrische planten
De struikaster (B. halimifolia) is de enige tweehuizige terrestrische plantensoort van EUbelang. Het is onbekend of beide geslachten en vruchtbare zaden in Nederland aanwezig
zijn, omdat maar enkele groeiplaatsen zijn gevonden met de exemplaren van één geslacht.
De struikaster produceert in België wel vruchten (Valkenburg et al., 2014). Hierdoor wordt
redelijkerwijs verwacht dat de plant in Nederland ook vruchtbare zaden kan vormen.
Mammoetblad (G. tinctoria) komt niet in het wild voor in Nederland, maar waarschijnlijk wel
in tuinen waar de plant zaad vormt. Het is onbekend of dit zaad kiemkrachtig is.
Zeven soorten zijn nog niet in Nederland gevestigd waardoor de productie van
levensvatbare zaden in de natuur niet is waargenomen. Op basis van een klimaatmatch
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tussen Nederland en het oorspronkelijke verspreidingsgebied wordt verwacht dat vier
soorten vruchtbare vormen in de Nederlandse natuur, namelijk van de Perzische berenklauw
(H. persicum), Sosnowski’s berenklauw (H. sosnowskyi), P. perfoliata en M. vimineum. Zo
kan M. vimineum zich snel aanpassen aan nieuwe klimaten (EPPO, 2014). Het is van
belang om rekening te houden met mogelijke ontkieming als zaden van deze planten
ontsnappen uit onderzoeks- en opslagfaciliteiten.
Voor de twee plantensoorten P. hysterophorus en kudzu (P. montana var. lobata) is het
klimaat mogelijk niet geschikt voor zaadvorming in de buitenlucht. Waarschijnlijk wordt de
lage tot afwezige zaadvorming van de kudzu in geïntroduceerde Europese gebieden ook
veroorzaakt door een gebrek aan geschikte bestuivers (EPPO, 2006).
De kiemkracht van de reuzenbalsemien (I. glandulifera) is snel voorbij vergeleken met
andere soorten waarbij de zaden meerdere jaren latent overleven. Sommige zaden hebben
een latentieperiode nodig met koude stratificatie voordat ze kunnen ontkiemen. Dit houdt in
dat de zaden gedurende een bepaalde periode (enkele maanden) worden blootgesteld aan
winterse condities, zoals een lagere temperatuur en nattere omstandigheden. Na de
ontkieming van zaden kunnen niet alle plantensoorten binnen hetzelfde groeiseizoen zich
geslachtelijk voortplanten. De Perzische berenklauw (H. persicum) heeft bijvoorbeeld één of
meerdere jaren nodig om genoeg nutriëntenreserves in de wortels op te bouwen om te
kunnen bloeien (EPPO, 2009). De soort komt nog niet voor in Nederland, maar mochten
zaden in de natuur terecht komen dan kan de ontkiemende plant worden verwijderd voordat
zaad wordt afgezet.
Enkele terrestrische planten zijn monocarp en kunnen maar éénmalig bloeien en zaad
afzetten voor hun dood, zoals over het algemeen voorkomt bij de berenklauwsoorten. Al is
gesuggereerd dat Sosnowski’s berenklauw (H. sosnowskyi) ook meerdere malen kan
bloeien tijdens een levenscyclus (Kabuce & Priede, 2010).
Dispersie
Verspreiding (dispersie) kan optreden van levensvatbare plantendelen die ontstaan bij
geslachtelijke voortplanting (vruchten en zaden) of vegetatieve vermeerdering
(wortelstokken, stengels met knopen, bladeren, uitlopers, turionen, knollen of wortels). Vier
verspreidingsmechanismen zijn beschreven, namelijk via de wind, het water, uitwendig via
dieren (en mensen) en inwendig via dieren.
Via wind (anemochorie)
De verspreiding van zaden over grote afstanden via de wind is mogelijk wanneer het zaad
zeer fijn is of hulp heeft van aanhangsels, zoals vleugels of vruchtpluis (haartjes met een
parachute) (Foto 0.1). Terrestrische planten verspreiden zaden ook over kleine afstanden
met behulp van de wind, zoals de reuzenberenklauw (H. mantegazzianum) (Nederlands
Soortenregister, 2017f).
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Foto 0.1: Zaden en vruchtpluis van de zijdeplant (Asclepias syriaca) (© Foto: Johan van Valkenburg,
Q-bank).

Via water (hydrochorie)
Voor de verspreiding van planten via water is het drijfvermogen van de zaden, vruchten en
(gefragmenteerde) plantendelen van belang. De terrestrische zijdeplant (A. syriaca) en
struikaster (B. halimifolia) beschikken over zaden die enige tijd kunnen drijven op het water
dankzij het aangehechte vruchtpluis (pappus). Zaden van de berenklauw-soorten H.
sosnowskyi en H. mantegazzianum blijven minimaal drie dagen drijven (CABI, 2017e, c).
Het grootste verspreidingsrisico voor de aquatische planten in Tabel B5.1 is het afbreken
van kleine fragmenten die via het water naar ander gebieden worden vervoerd. Fragmenten
zo klein als 1 cm kunnen meerdere weken overleven en drijven in het water (bijvoorbeeld 68 weken voor waterwaaier) (Matthews et al., 2013). In Frankrijk overleefden de vruchten van
de kleine waterteunisbloem 1,5 maanden en van de waterteunisbloem zelfs 3 maanden
(Ruaux et al., 2009). Het drijfvermogen van fragmenten van aquatische planten is over het
algemeen hoog in de zomer en neemt af naarmate de winter vordert.
Mechanisch (ballochorie)
De reuzenbalsemien (I. glandulifera) een mechanisch verspreidingsmechanisme van zaad,
namelijk door middel van het openspringen van de vrucht bij aanraking (Foto 0.2) (Matthews
et al., 2015). Dit dispersiemechanisme is typisch voor Impatiens soorten en is niet van
toepassing op andere plantensoorten van EU-belang.
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Foto 0.2: Dichte vrucht met zaden in de Beuningse uiterwaard (links) en opengesprongen vrucht in
Groesbeek (rechts) van de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) (© Foto’s: R.S.E.W. Leuven,
2013 en 2014).

Uitwendig via dieren (epizoöchorie)
Zaden en gefragmenteerde plantendelen kunnen uitwendig via dieren, zoals vogels en
zoogdieren, of de kleding en het schoeisel van mensen naar andere gebieden worden
verspreid (García‐Álvarez et al., 2015). De grassen lampenpoetsergras (P. setaceum) en M.
vimineum verspreiden zich met behulp van naalden aan de zaden via de vacht van dieren
en de kleding van mensen. Gefragmenteerde delen van de meeste aquatische planten
worden stroomopwaarts, stroomafwaarts en over land verspreid door hechting aan de poten
en het verendek van watervogels.
Inwendig via dieren (endozoöchorie)
Terrestrische planten die bessen vormen kunnen in theorie worden gegeten door vogels of
zoogdieren en via deze route de zaden verspreiden via feces of voedselresten. Tot nu toe
zijn nog geen directe observaties gerapporteerd van dieren die de bessen van de
moeraslantaarn (L. americanus) eten in de EU (Nederlands Soortenregister, 2017d). In
Groot-Brittannië is wel gesuggereerd dat de stroomopwaartse verspreiding van de
moeraslantaarn in Harcourt Wood veroorzaakt is door vogels (Sanderson, 2013).
Morfologie
De groeivorm van aquatische planten kan verschillen tussen planten waarbij de bladeren
hoofdzakelijk zijn ondergedoken (submers), drijven op het wateroppervlak of hoofdzakelijk
boven het water uitsteken (emers). Bij drijvende planten kan de groei van de populatie op de
oever starten waarna een drijvende mat wordt gevormd in het watersysteem. Bij
terrestrische planten is onderscheid gemaakt tussen kruiden (vast planten), struiken, bomen
en lianen (Tabel B5.1).
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Tabel B5.1: Soorteigenschappen die wel (J), niet (N) of onbekend (O) behoren tot terrestrische en aquatische plantensoorten van EU-belang.
Terrestrische planten
Vigerende lijst

Baccharis halimifolia

Heracleum persicum

Heracleum sosnowskyi

Lysichiton americanus

Parthenium hysterophorus

Persicaria perfoliata

Pueraria montana var. lobata

Asclepias syriaca

Gunnera tinctoria

Heracleum mantegazzianum

Impatiens glandulifera

Microstegium vimineum

Pennisetum setaceum

Cabomba caroliniana

Eichhornia crassipes

Hydrocotyle ranunculoides

Lagarosiphon major

Ludwigia grandiflora

Ludwigia peploides

Myriophyllum aquaticum

Alternanthera philoxeroides

Elodea nuttallii

Myriophyllum heterophyllum

J

N

N

N

N

J

J

J

N

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Wortelstok (ondergronds)

N

N

N

J

N

N

J

J

J

N

N

N

N

J

N

N

J

N

N

J

J

N

J

Overwinteringsknop of knol

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

J

N

J

J

Tweehuizige plant

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

J

N

J

N

Vruchtbare zaden (in Nederland)

O

Je

Je

J

Oe

Je

Oe

J

O

J

J

Je

Oe

N

O

J

N

O

O

N

Oe

N

O

Levensduur zaden in veld (max. jaren)

5

7

7

6-8

4-10

6

O

5-9

>1

7

1,5

5

6

O

28

1

Nvt

O

O

Nvt

0

Nvt

O

Latentieperiode nodig voor ontkieming

N

J

J

J

N

J

O

J

N

J

J

J

O

O

N

O

Nvt

J

J

Nvt

O

Nvt

O

Eenmalige zaadzetting (monocarp)

N

J

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

Nvt

N

N

Nvt

N

Nvt

N

I

IZ

I

I

I

IW

I

IZ

IW

IZ

I

ZW

W

I

IW

O

Nvt

I

I

Nvt

O

Nvt

W

Via water (hydrochorie)

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Via wind (anemochorie)
Mechanisch (ballochorie)

J

J

J

N

J

N

N

J

N

J

J

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Uitwendig via dieren / mensen (epizoöchorie)

N

J

J

N

J

J

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Inwendig via dieren (endozoöchorie)
Overblijvende plant

N

N

N

J

N

J

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

N

N

N

J

J

N

N

J

N

N

J

J

J

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Groeivorm (positie bladeren)d

St

K

K

K

K

KL

KL

K

K

K

K

K

K

S

D

D

S

D

D

E

D

S

S

Groeiend op oever

J

J

J

J

J

J

N

O

J

J

J

J

O

N

N

J

N

J

J

J

J

N

N

Vegetatief a
Geslachtelijk
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Morfologie
a

Besluitvorming
uitbreiding

Vigerende lijst

N

Soorteigenschap

Bestuiving

Dispersieb

Besluitvorming uitbreiding

Uitloper, blad of stengel met of zonder
okselknoop (bovengronds)

Categorie

Reproductie

Aquatische planten

c

b

Vegetatieve voortplanting via wortelstokken, uitlopers, bladeren, stengelfragmenten met of zonder okselknopen waaruit wortels groeien; Dispersie van zaden, vruchten of
c
d
andere plantendelen; Bestuiving van bloemen: via insecten (I), wind (W) of zelfbestuiving (Z); Submers (S): planten met ondergedoken bladeren; Drijvend (D): planten met
e
drijvende bladeren, Emers (E): planten met hoofdzakelijk boven het wateroppervlak uitstekende bladeren; K: kruid; St: struik; B: boom; L: liaan; De plant is nog niet gevestigd
in Nederland. Nvt: niet van toepassing.

Bijlage 6 – Soorteigenschappen – Ongewervelden
B6.1 Insecten
Tabel B6.1 toont soorteigenschappen die kunnen bijdragen aan de ontsnapping en
verspreiding van de Aziatische hoornaar.
Reproductie
De Aziatische hoornaar is een eusociale insect waarbij alle individuen van een kolonie
samenwerken om de nakomelingen van de vruchtbare koningin groot te brengen (Beggs et
al., 2011; Monceau et al., 2013). De soort maakt twee nesten per jaar; de eerste in het
voorjaar om de eerste werksters te produceren die de nakomelingen voeden, het tweede
nest na de zomer om ruimte te bieden aan de groter wordende kolonie (Marris et al., 2011;
Monceau et al., 2014). Het eerste nest bouwt de koningin op een beschutte plek, zoals in
een holte van een boom of muur (Chauzat & Martin, 2009). Het tweede nest wordt vaak op
een hoogte boven de 8 m om takken van een boom heen gebouwd door de werksters van
de kolonie (van der Velden, 2011). Hoge en ruwe bomen leveren voor de nesten
ondersteuning, houten vezels en bescherming tegen potentiële predatoren. Soms wordt het
tweede nest op kunstmatige bouwwerken, struiken en in de grond gemaakt (Rome et al.,
2015; Bessa et al., 2016).
In de herfst is de productie van nakomelingen vooral gericht op vruchtbare koninginnen en
mannelijke hoornaars. Na de bevruchting van de koninginnen sterven de mannetjes en
overwinteren de koninginnen tot de lente van het volgende jaar (Monceau et al., 2013b;
Monceau et al., 2014; Islam et al., 2015).
Werksters van de Aziatische hoornaar vangen insecten met behulp van hun giftige angel en
voeden met de eiwitten de larven in hun nest. Daarnaast eten volwassen exemplaren
suikers (Mollet & de la Torre, 2006; Beggs et al., 2011). Soorten van het genus Vespa
houden de temperatuur in het nest constant rond de 30ºC, zodat de adulte individuen en het
broedsel zijn beschermd tegen een variërende buitentemperatuur (10 - 45ºC) (Martin, 1990;
Milius, 2005; Abrol, 2006; Marris et al., 2011). De invasieve exoot is nog niet gevestigd in
Nederland, maar de soort kan zich waarschijnlijk wel voortplanten vanwege de klimaatmatch
tussen Nederland en het oorspronkelijke verspreidingsgebied in de Yunnan provincie in
China (Ibáñez-Justicia & Loomans, 2011). In Guignies op de grens van Frankrijk en België is
eind 2016 al een nest van de Aziatische hoornaar waargenomen (Waarneming.be, 2016).
Dispersie
Een koningin van de Aziatische hoornaar kan 30 tot 40 km per dag afleggen bij de zoektocht
naar een geschikte vestigingsplaats voor het eerste nest van het jaar (Beggs et al., 2011;
Rome et al., 2015). Volwassen individuen blijven actief bij regenachtige en bewolkte
weersomstandigheden (Perrard et al., 2009; Marris et al., 2011). De zichtbaarheid van
individuen in het veld is slecht en nesten in bomen worden pas zichtbaar wanneer de
bladeren van de bomen vallen.
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Tabel B6.1: Soorteigenschappen van de Aziatische hoornaar van EU-belang die kunnen bijdragen
a
aan ontsnapping en verspreiding van de soorten

Dispersie

Reproductie

Eigenschappen
Lengte geslachtsrijp individu (cm)
Maximale leeftijd in veld
Voortplanting in Nederland
Kolonievorming
Periode nieuwe vorming kolonie
Voortplantingsperiode
Overwintering
Reproductiecapaciteit indicatoren
Bevruchting eieren
Aantal nakomelingen
Aantal nieuwe koninginnen per kolonie
Overlevingsaantal nieuwe koninginnen
Aantal cycli per jaar
Verspreidingsmedium
Dispersiesnelheid (km/dag)
Verspreiding: passief of actief
Activiteit: dag of nacht
Zichtbaarheid in veld
Tolerantie
Temperatuur
Weersomstandigheden

Bron b

Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax)
Koningin: 2,5 – 3,0 en werkster: 1,8 - 2,5
mannetje: lente - herfst, vrouwtje: 1 jaar
Soort afwezig in Nederland, maar voortplanting wel mogelijk

1

Voorjaar (start in mei)
Najaar (sept - nov)
Door bevruchte koningin, mannetjes en werksters sterven tijdens
winter

5

Ja (resulteert in vrouwtjes), nee (resulteert in mannetjes)
2000 - 13.000 individuen
Maximaal 563
9 - 20
1
Lucht
30 - 40 (koningin)
Actief
Dag
Slecht tot matig (nesten zijn pas goed zichtbaar als bladeren van
bomen vallen)

7

Thermoregulatie in nest, sterfte bij > 45 °C
Actief bij bewolking en regen

4, 10, 11, 12

a

2
3, 4

5
6

5, 8
8
5
2, 7

7,8

9
7

13

b

De opzet voor de tabel met soorteigenschappen is gebaseerd op informatie uit (De Hoop et al., 2016);
1
2
3
4
5
Referenties: (Rortais et al., 2010), (Monceau et al., 2014), (Verbrugge et al., 2015), (Marris et al., 2011),
6
7
8
9
(van der Velden, 2011), (Monceau et al., 2013), (Beggs et al., 2011), (Rome et al., 2015), (Bessa et al.,
10
11
12
13
2016), (Milius, 2005), (Abrol, 2006), (Martin, 1990), (Perrard et al., 2009).
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B6.2 Schaaldieren
Tabel B6.2 toont soorteigenschappen die kunnen bijdragen aan de ontsnapping en
verspreiding van de zes soorten schaaldieren.
Reproductie
De schaaldieren in Tabel B6.2 planten zich geslachtelijk voort, behalve de marmerkreeft (P.
fallax). Door de eenslachtige voortplanting van deze soort produceert het vrouwtje eieren
zonder bevruchting door een mannelijk exemplaar (Scholtz et al., 2003). Alle vrouwelijke
rivierkreeften zetten honderden eieren per legsel af onder hun buik of staart met één of
meerdere cycli per jaar. De Chinese wolhandkrab brengt zelfs honderdduizenden
nakomelingen voort per voortplantingsperiode. De eieren en jongste larven van deze soort
zijn respectievelijk 5-7 en 12-18 keer kleiner dan die van de rivierkreeften. Het aantal
vervellingen van de schaaldieren verschilt afhankelijk van het aantal levensstadia.
De Chinese wolhandkrab is voor een succesvolle reproductie afhankelijk van zoete en zoute
wateren (Gollasch, 2011). In het zoute water zetten bevruchte vrouwtjes eieren onder hun
buik af. Na enkele maanden komen de larven uit en sterven de volwassen exemplaren.
Gedurende de juveniele en volwassen fase verblijven de krabben in zoete watersystemen
(Soes et al., 2007).
Dispersie
Juveniele en volwassen exemplaren van alle zes exotische schaaldieren verplaatsen zich
door het water en over land (Tabel B6.2). Larven verspreiden zich passief door het water en
eieren blijven over het algemeen bevestigd aan vrouwelijke exemplaren. Beschutting wordt
door de schaaldieren gezocht in gegraven holen, onder vegetatie of rotsen, waardoor
exemplaren matig tot slecht zichtbaar zijn in het veld. De dieren komen voor op (begroeide)
zachte en harde bodem (stenen) (Holdich et al., 2006; Holdich & Black, 2007; Roessink et
al., 2009; GB Non-native Species Secretariat, 2011; Gollasch, 2011; GB Non-native Species
Secretariat, 2016).
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Tabel B6.2: Soorteigenschappen van rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab van EU-belang die kunnen bijdragen aan ontsnapping en verspreiding van de
a
soorten
Chinese wolhandkrab
(Eriocheir sinensis) b

Eigenschappen

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft
(Orconectes limosus) b

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft
(Orconectes virilis) b

Gemiddelde lengte
Vanaf 5-7 (max. 10)

1

< 2,5
0,5 - 3,0 (range alle stadia)
0,37
2-5
10 (eerste jaar), 5 (tweede jaar)
Ja (wijdverspreid)

2

Winter (okt-maart)

4, 8

Uitkomen jongen
Reproductiecapaciteit indicatoren
Geslachtsrijpe leeftijd
Gemiddeld aantal eieren (per legsel)
Aantal legsels (per jaar)
Verspreidingsmedium

Maart - juni

4, 6

2 - 5 jaar
250.000 - 1.000.000
1

1, 9

Water
Land
Gemiddelde dispersiesnelheid

Ja
Ja
NB

1

1 - 3 km/dag (juvenielen naar zoet water)

4

NB

8 - 12 km/dag (najaarstrek)
Actief & passief
Migratie is 's nachts
Slecht
Ja
Ja

4, 10

NB
Actief & passief
Dag en nacht
Matig
Soms
Ja

Reproductie

rugschild geslachtsrijp individu (cm)
juvenielen (cm)
larve (mm)
eieren (mm)
Maximale leeftijd in veld (jaar)
Aantal vervellingen
Voortplanting in Nederland
Voortplantingsperiode
Paringstijd
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Dispersie

Stroomopwaarts
Stroomafwaarts
Verspreiding: passief of actief
Activiteit: dag of nacht
Zichtbaarheid in veld
Graaft holen
Zoekt beschutting
Tolerantie
Droogval

Ja (35 dagen in natte graslanden, 10
dagen in holen bij droogte)

Zout water

Ja (larven ontwikkelen zich in zee bij
minimaal 15 psu)

3, 4
5
6
4
7

8
1, 8

9

1
9

1
1

Vanaf 2,5

12, 13

2,5 - 7,0

4,7 - 8,8
8,0
1,8
6-7
3 (gedurende zomer)
Ja (wijdverspreid)

13

NB
6,0
NB
4
3 (gedurende zomer)
Ja (enkele lokale plekken)

Lente & herfst, soms ook winter (>
7 ºC)
Mei – juni b

15
13
12, 14
14
7

12, 18

18

12
14
7

12

Lente & zomer (juli-sept)

12

12

Juli

12

> 1 jaar
400 (max. 600)
1-3

12, 15

1 - 2 jaar
20 - 490
1-2

12

Ja
Soms bij stress (ook in de winter)
5 km/jaar

12

Ja
Ja
> 2 km/jaar

12

15
12, 14

16, 17
17

12, 19
12

12
19

NB
16
16

12, 16
NB

11

Ja (enkele weken)

12

1

Ja (brak water)

12

NB
Actief & passief
Dag
Slecht
Ja
Ja
Nee (komt weinig voor in
droogvallende gebieden of water met
lage O2 concentratie)
Nee

12
19

12
12

12, 19

12

Californische rivierkreeft
(Pacifastacus leniusculus) b

Eigenschappen

Rode Amerikaanse rivierkreeft
(Procambarus clarkii) b

Marmerkreeft
(Procambarus fallax) b

Gemiddelde lengte

Reproductie

rugschild geslachtsrijp individu (cm)
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juvenielen (cm)
larve (mm)
eieren (mm)
Maximale leeftijd in veld (jaar)
Aantal vervellingen
Voortplanting in Nederland
Voortplantingsperiode
Paringstijd
Uitkomen jongen
Reproductiecapaciteit indicatoren
Geslachtsrijpe leeftijd
Gemiddeld aantal eieren (per legsel)
Aantal legsels (per jaar)
Verspreidingsmedium
Water
Land
Gemiddelde dispersiesnelheid

Dispersie

Stroomopwaarts

a

Stroomafwaarts
Verspreiding: passief of actief
Activiteit: dag of nacht
Zichtbaarheid in veld
Graaft holen
Zoekt beschutting
Tolerantie
Droogval
Zout water

6 - 9 (totale lengte)

12, 14

4,5 - 12,5

4 (na 1 zomer)
8,0 - 9,0
2,5
20
11 (eerste jaar), 1 (vierde jaar)
Ja (enkele lokale plekken)

20

NB
8,0 (na 2 weken)
1,9
4
NB
Ja (regionaal)

Herfst (sept-nov)
Maart – juli c

12, 14

1 - 3 jaar
200 - 400 (max. 500)
1

12, 15

Ja
Ongebruikelijk (in NL niet geobserveerd)
NB

22

1-2 km/jaar

12

NB

> 1-2 km/jaar
Actief & passief
Dag en nacht (voornamelijk)
Matig tot slecht
Ja
Ja

12, 23

NB
Actief
Nacht
Matig tot slecht
Ja (40 - 90 cm diep)
Ja

Ja (maanden in koele, vochtige omgeving)
Ja (brak water)

12, 22

14
21
12
12
7

12

12, 15
12

17, 22

12, 23
24

12
NB

12

12

25
26
12, 15

7

Herfst, winter, lente
Gehele jaar (bij 10 - 22 ºC)

12

Na enkele weken
600
≥2

12

Ja
Ja
3 km/nacht

12

Ja
Nee

12

12
12

12
12

12

Vanaf 4
NB
NB
NB
Mogelijk > 2
NB
Ja (enkele lokale plekken)

12

7

Geen bevruchting nodig
Gehele jaar

12, 28

25 - 35 weken
50-270
6-7

12

Ja
Soms
NB

29

12

12
12

28, 29

NB
12
12

12, 14
NB

12
27

b

1

NB
Actief & passief
NB
Matig
Soms
Ja
Ja
NB

2

29

30
30

30

3

De opzet voor de tabel met soorteigenschappen is gebaseerd op informatie uit (De Hoop et al., 2016); Referenties: (Gollasch, 2011), (Gilbey et al., 2008), (Montú et al.,
4
5
6
7
8
9
1996), (Adema, 1991), (Przemysław & Marcello, 2013), (Herborg et al., 2006), (Verbrugge et al., 2015), (Global Invasive Species Database, 2016), (Soes et al., 2007),
10
11
12
13
14
15
16
17
(Herborg et al., 2003), (Bouma & Soes, 2010), (Holdich et al., 2006), (Kozák et al., 2006), (Müller, 1973), (Koese & Soes, 2011), (Holdich & Black, 2007),
18
19
20
21
22
23
24
(Soes & Koese, 2010), (CABI, 2017j), (Roessink et al., 2009), (Sture, 1971), (Pawlos et al., 2010), (Holdich et al., 1995), (Bubb et al., 2004), (Holdich et al.,
25
26
27
28
29
30
2014), (Vasconcelos et al., 2001), (Noblitt et al., 1995), (CABI, 2017m), (Holdich, 2011), (Chucholl et al., 2012), (Vogt, 2008).
c
Afhankelijk van de temperatuur, NB: niet bekend.

Bijlage 7 – Soorteigenschappen – Gewervelden
B7.1 Vissen
De amoergrondel behoort tot de familie van de zeegrondels (Odontobutidae) en de
blauwband tot de familie van de eigenlijke karpers (Cyprinidae). Tabel B7.1 toont
soorteigenschappen die kunnen bijdragen aan de ontsnapping en verspreiding van de twee
invasieve vissoorten van EU-belang.
Tabel B7.1: Soorteigenschappen van zoetwatervissen van EU-belang die kunnen bijdragen aan
a
ontsnapping en verspreiding van de soorten
Eigenschappen
Gemiddelde lengte

Reproductie
Dispersie

Blauwband (Pseudorasbora parva) b

> 6,0

1

> 3,6

5

5,6
3,8 x 1,3
25
7
Waarschijnlijk c

18

4,7
0,65 (doorsnede)
12,5
3-4
Ja

6

Mei - juni (15-20 °C)
Ja

1,3

Vanaf juni in NL (15-19 °C)

11, 17

3

Nee

d

1-3

3

1,7

7

Aantal eieren (per legsel)

150 - 20000

1,2,3

3000

12

Ontwikkeling eieren (dagen)
Aantal legsels (per jaar)
Verspreidingsmedium
Gemiddelde dispersiesnelheid

10 - 12
>2
Water
12 - 88 km / jaar
Actief (volwassene) en passief
(larve)
Dag en nacht
NB

2

10
3-4
Water
25 km / per generatie
Actief (volwassene) en
passief (larve)
Dag en nacht
NB

13

geslachtsrijp individu (cm)
larven (mm)
eieren (mm)
Maximale lengte (cm)
Maximale leeftijd in veld (jaar)
Voortplanting in Nederland
Paaitijd
Winterslaap
Reproductiecapaciteit indicatoren
Geslachtsrijpe leeftijd (jaar)

Verspreiding: passief of actief
Activiteit: dag of nacht
Zichtbaarheid in veld
Tolerantie
Droogte
Bevriezing

a

Amoergrondel (Perccottus glenii) b

Goed, door ingraven in modder
Goed, door aanpassing
metabolisme

3
3
1
11

3
3
4, 16
d
d

3

NB

11

NB

7
8
5,9
10

3
11
14
14
15

b

De opzet voor de tabel met soorteigenschappen is gebaseerd op informatie uit (De Hoop et al., 2016);
1
2
3
4
5
Referenties: (Novikov et al., 2002), (CABI, 2017l), (Kottelat & Freyhof, 2007), (Semenchenko et al., 2011),
6
7
8
9
(Zhang et al., 1998), (Pinder, 2005), (Britton et al., 2006), (Verreycken et al., 2011), (Rosecchi et al., 2001),
10
11
12
13
(Verbrugge et al., 2015),
(Spikmans et al., 2010),
(Adrović & Skenderović, 2007),
(Maekawa et al.,
14
15
16
17
18
1996), (Gozlan et al., 2010), (Britton & Brazier, 2006), (Bogutskaya & Naseka, 2002), (Panov, 2006),
c
(Verreycken, 2015); De soort komt niet voor in Nederland, maar is al ontdekt in Duitsland (Nehring & Steinhof,
d
2015); Niet beschreven in de literatuur, gebaseerd op kennis van auteurs; NB: niet bekend.

Reproductie
De blauwband heeft zich wijdverspreid gevestigd in Nederland (Spikmans et al., 2010;
Nederlands Soortenregister, 2017b). De amoergrondel komt nog niet voor in Nederland,
maar is in 2013 waargenomen in de bovenloop van de Donau in Beieren, Duitsland (Nehring
& Steinhof, 2015). Verwacht wordt dat de amoergrondel zich in Nederland kan vestigen,
omdat de temperatuuromstandigheden geschikt zijn voor de voortplanting (Spikmans et al.,
2010).
Dispersie
De blauwband wordt geacht in staat te zijn om beperkte afstanden af te leggen door
verontreinigd water (Bănărescu, 1999; Spikmans et al., 2010). Gesuggereerd is dat een
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volwassen exemplaar via natuurlijke verspreiding ongeveer 25 km per generatie kan
afleggen (Gozlan et al., 2010). De dispersiesnelheid van de amoergrondel varieert per
gebied. In de rivier de Wolga was de snelheid gemiddeld 12 km/jaar, in de rivier de Samara
67 km/jaar en in de Vistula rivier in Polen 88 km/jaar (Bogutskaya & Naseka, 2002;
Semenchenko et al., 2011).
De blauwband overleeft Nederlandse winters en kan ’s zomers een temperatuur boven de
30 °C verdragen (Spikmans et al., 2010). De amoergrondel is bestand tegen een lage
zuurstofconcentratie in het water, verontreinigd water, droogval en bevriezing (Spikmans et
al., 2010). In de winter overleeft de invasieve exoot invriezing in ijs door het verlagen van
zijn metabolisme met behulp van een natuurlijk antivries en droogte door overwintering in de
modder (Bogutskaya & Naseka, 2002; Golovanov & Ruchin, 2011).
De blauwband zet eieren af op vegetatie (Adrović & Skenderović, 2007). De amoergrondel
zet eieren af aan de onderkant van drijvende structuren en planten, maar ook op stenen en
andere materialen die zich op de bodem bevinden (Bogutskaya & Naseka, 2002; Spikmans
et al., 2010). De kans op het losraken en passieve verspreiding van de eieren van deze twee
invasieve exoten is onbekend.

B7.2 Amfibieën
De Amerikaanse brulkikker behoort tot de familie van de echte kikkers (Ranidae) (Adriaens
et al., 2013). Tabel B7.2 toont soorteigenschappen die kunnen bijdragen aan de
ontsnapping en verspreiding van deze invasieve exoot.
Reproductie
De soort heeft permanente wateren nodig voor reproductie en overwintering, maar gebruikt
gebieden die tijdelijk water bevatten voor migratie naar nieuwe meren en poelen (Gahl et al.,
2009; CABI, 2017n). Het vrouwtje legt een massa eieren aan de wateroppervlakte met een
omvang die kan variëren tussen 0,2 - 1,0 meter in diameter (Bury & Whelan, 1984; CABI,
2017n). Uit de eieren komen na gemiddeld vier dagen de larven tevoorschijn. De
metamorfose van larve tot volwassen exemplaar duurt vervolgens meer dan een jaar (Pearl
et al., 2004; Spitzen-Van der Sluijs & Zollinger, 2010).
Dispersie
In de winter is de zichtbaarheid van Amerikaanse brulkikkers slecht, aangezien ze
overwinteren in de bodem van watersystemen. Na hun winterslaap zijn de dieren beter
zichtbaar, omdat ze op warme plaatsen tussen de oevervegetatie zonnen (Jooris, 2005).
Daarnaast zijn de mannetjes in de voortplantingsperiode permanent actief en te lokaliseren
aan de hand van hun luide paringsroep (Jooris, 2005). De springcapaciteit van de soort is
niet gerapporteerd in de literatuur, maar een externe deskundige raadde aan om een gladde
omheining van minimaal 1,0 meter hoogte met overhangende rand te gebruiken tegen
ontsnapping en verspreiding van volwassen exemplaren (Persoonlijke communicatie B.
Crombaghs, 2017).

139

Tabel B7.2: Soorteigenschappen van de Amerikaanse brulkikker die kunnen bijdragen aan
a
ontsnapping en verspreiding van de soort .
Soorteigenschap

Amerikaanse brulkikker (L. catesbeianus)

Bron b

Reproductie

Gemiddelde lengte
geslachtsrijp individu (cm)

15 - 20

1

kikkervis (cm)

4 - 17

2, 10

larve (cm)

1,2 - 1,5

3

geleiomhulsels eieren (mm doorsnede)

6,4 - 10,4

3

eieren (mm doorsnede)

1,2 - 1,7

3

7 - 10

4

Ja

5

Voortplantingsperiode

Eind mei - september

6

Overwinteringsperiode

Oktober - april

6

2-4
10000 - 25000

6

Maximale leeftijd in veld (jaar)
Voortplanting in Nederland

Reproductiecapaciteit indicatoren
Geslachtsrijpe leeftijd (jaar)
Gemiddeld aantal eieren (per legsel)
Gemiddelde duur ontwikkeling eieren
(dagen)
Aantal legsels (per jaar)

Dispersie

Metamorfoseperiode

7

4

2, 6

1 tot 2

8

> 1 jaar

5

Verspreidingsmedium: water of land

Water (eieren, kikkervisjes, volwassenen), land (volwassenen)

9

Maximale dispersiesnelheid (km/jaar)
Verspreiding: passief of actief

1,5 (volwassen individu)

10, 11

Actief, eieren mogelijk passief

9

Activiteit: dag of nacht

Dag en nacht

9

Zichtbaarheid in veld

Matig

Klimeigenschappen op
ruw oppervlak of gaas

Goed

12

glad oppervlak

Matig

12

1,0 - 1,5

12

1-2

13

Springcapaciteit
Verticaal (m)
Horizontaal (m)
a

b

De opzet voor de tabel met soorteigenschappen is gebaseerd op informatie uit (De Hoop et al., 2016);
1
2
3
4
Referenties: (Nederlands Soortenregister, 2017a), (CABI, 2017n), (Nöllert & Nöllert, 2001), (Stoutamire,
5
6
7
8
9
1932), (Spitzen-Van der Sluijs & Zollinger, 2010), (Jooris, 2005), (Adams & Pearl, 2007), (Howard, 1978),
10
11
12
(Devisscher et al., 2012), (Adriaens et al., 2013), (Smith & Green, 2005), Persoonlijke communicatie B.
13
Crombaghs, Natuurbalans 2017, (Washington NatureMapping Program, 2008).

B7.3 Reptielen
De lettersierschildpad (Trachemys scripta) behoort tot de familie van moerasschildpadden
(Emydidae). Tabel B7.3 toont soorteigenschappen die kunnen bijdragen aan de ontsnapping
en verspreiding van de schildpadden. De reproductie- en dispersiekenmerken van alle drie
Trachemys scripta ondersoorten vertonen grote overeenkomsten.
Reproductie
De roodwang-, geelbuik- en geelwangschildpad zijn semi-aquatische soorten. De paring
vindt plaats in het water, maar uiteindelijk worden de eieren in de grond op het land gelegd.
(Bringsøe, 2006; De Hoop et al., 2016). De incubatieperiode van de eieren is ongeveer 8 –
12 weken en de broedtemperatuur in het nest bepaalt het geslacht van de nakomelingen,
namelijk mannelijk bij 26 – 28 °C en vrouwelijk bij 30 – 32 °C (Bugter et al., 2011). De
geslachten zijn van elkaar te onderscheiden aan de hand van langere nagels en een grotere
staart bij de mannelijke exemplaren. In het oorspronkelijke verspreidingsgebied in NoordAmerika begint de voorplantingsperiode in de lente wanneer het water tussen 8 en 10 °C is
(Bringsøe, 2006; Bugter et al., 2011). De huidige temperatuur in Nederland is nog te laag
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voor succesvolle ontwikkeling van eieren, zodat voortplanting van de drie ondersoorten nog
niet is waargenomen (De Hoop et al., 2016). De kans op overleving van (uitgezette en
ontsnapte) kleine individuen, zoals pasgeboren jongen en juvenielen, in de Nederlandse
natuur is door een externe deskundige als klein geschat (Persoonlijke communicatie Gerrit
Hofstra, 2017).
Dispersie
In Nederland zijn roodwang-, geelbuik-, en geelwangschildpad voornamelijk geïntroduceerd
in de natuur door opzettelijke uitzetting van individuen die als huisdier zijn gehouden (Bugter
et al., 2011). De natuurlijke verspreiding van schildpadden is via het water en over land. In
het oorspronkelijke verspreidingsgebied zijn vrouwelijke individuen waargenomen die 1,6 km
aflegden om de juiste nestcondities te zoeken voor het leggen van eieren (Bringsøe, 2006).
Dit is niet gerapporteerd voor Nederland.
De drie schildpadsoorten zijn in het veld matig zichtbaar. Als individuen niet aan het eten
zijn, verblijven ze overdag in de zon en ’s nachts slapen ze op de waterbodem of rusten ze
op kreupelhout of planten die drijven op het water (Bugter et al., 2011). Het zijn redelijk grote
exemplaren, echter de schildpadden zijn zeer alert, schuw en duiken bij verstoring snel
onder water (RAVON, 2016). Ze kunnen tegen gaas of ruwe oppervlakten op klimmen, maar
hebben geen grip op hele gladde, verticale oppervlakten als glas of plastic.
Tabel B7.3: Soorteigenschappen van schildpadden van EU-belang die kunnen bijdragen aan
a
ontsnapping en verspreiding van de soorten

Dispersie b

Reproductie

Soorteigenschap

a

Roodwangschildpad
(T. scripta elegans)

Geelbuikschildpad
(T. scripta scripta)

Geelwangschildpad
(T. scripta troostii)

Bron

Gemiddelde lengte
geslachtsrijp individu (cm)
pasgeboren jong (cm)
eieren (cm)
Maximale leeftijd in veld (jaar)
Voortplanting in Nederland
Voortplantingsperiode
Reproductiecapaciteit indicatoren
Geslachtsrijpe leeftijd (jaar)
Gemiddeld aantal eieren (per legsel)
Broedtijd eieren (dagen)
Aantal legsels (per jaar)

30
3
3,1 - 4,3
40
Nee
Lente

30
3
3,1 - 4,3
> 30
Nee
Lente

20
3
3,1 - 4,3
> 30
Nee
Lente

1

♀ 5 - 8; ♂ 2 - 5
6 - 11
55 – 80 c
1-3d

♀ 5 - 8; ♂ 2 - 5
6 - 11
56 - 84
1-3

♀ 5 - 8; ♂ 2 - 5
6 - 11
56 - 84
1-3

4

Verspreidingsmedium

Water en land

Water en land

Water en land

6

1,6

1,6

1,6

3

Actief

Actief

Actief

6

Dag

Dag

Dag

2

ruw oppervlak of gaas

Goed

Goed

Goed

7

glad oppervlak

Slecht

Slecht

Slecht

7

Matig

Matig

Matig

1

Maximale dispersiesnelheid (km / jaar)
Verspreiding: passief of actief
Activiteit: dag of nacht

7
8
2
5
3

3
2
3, 4

Klimeigenschappen op

Zichtbaarheid in veld

b

De opzet voor de tabel met soorteigenschappen is gebaseerd op informatie uit (De Hoop et al., 2016);
c
d
Verspreiding van verschillende levensstadia; Bij een temperatuur van 22 – 30 °C; Aantal legsels > 1 in warme
1
2
3
4
5
klimaten; Referenties: (RAVON, 2016), (Bugter et al., 2011), (Bringsøe, 2006), (van Dijk et al., 2013),
6
7
8
(Verbrugge et al., 2015), (De Hoop et al., 2016), Persoonlijke communicatie I. Roessink, 2017, (CABI,
2017f).
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B7.4 Vogels
De huiskraai behoort tot de familie van de kraaien (Corvidae), de rosse stekelstaart en
nijlgans tot de eenden (Anatidae) en de heilige ibis tot de ibissen (Threskiornithidae). Tabel
B7.4 toont de soorteigenschappen die kunnen bijdragen aan de ontsnapping en verspreiding
van de vier invasieve exoten.
Reproductie
Alle invasieve exoten in Tabel B7.4 kunnen zich in Nederland voortplanten. De heilige ibis
heeft sinds 2009 niet meer in Nederland gebroed, al is in 2015 nog wel nestindicerend
gedrag waargenomen en is een paar in een broedbiotoop gezien in de Auken en de Wieden
(NVWA, 2016b; Waarneming.nl, 2017). De nijlgans broed tussen februari en augustus met
een piek tussen april en juni. In stedelijk gebied plant de soort zich echter ook in de winter
voort (november – januari) (Gyimesi & Lensink, 2010). De ruiperiode van de nijlgans duurt
over het algemeen 40 dagen en vindt plaats tussen juni en augustus (Gyimesi & Lensink,
2010). De soort vertoont aggressief gedrag, bijvoorbeeld bij het verdedigen van zijn
territorium. De eerste melding van een broedpaar van de rosse stekelstaart in Nederland
dateert uit 1973 (Nederlands Soortenregister, 2017h). In 1997 was in Nederland het eerste
broedgeval gemeld van de huiskraai (Madge & Burn, 1994; Slaterus et al., 2009). De
huiskraai bevindt zich vaak in een stedelijke omgeving en houdt zich meestal in groepen op
(Soh et al., 2002; Slaterus et al., 2009). Het zijn luidruchtige vogels en ze kunnen agressief
gedrag vertonen in de buurt van hun nest en tijdens het zoeken naar voedsel (Soh et al.,
2002).
Dispersie
De heilige ibis, nijlgans en rosse stekelstaart zijn watervogels die voorkomen in gebieden
met watersystemen, maar alleen de nijlgans en rosse stekelstaart zwemmen op het water.
De heilige ibis, nijlgans en de huiskraai zijn overwegend standvogels die overwinteren in of
dicht bij het broedgebied (Lensink et al., 2013). Sommige exemplaren van de nijlgans leggen
echter buiten de broedperiode wel honderden kilometers af (Gyimesi & Lensink, 2010).
Omzwervingen van juveniele huiskraaien komen vooral voor in gebieden met een hoge
populatiedruk, dit is in Nederland nog weinig voorkomend (Ottens, 2003). In tegenstelling tot
heilige ibissen Nederland, leggen juveniele heilige ibissen in het oorspronkelijke
verspreidingsgebied soms wel duizenden kilometers af kort na het verlaten van het nest
(Smits et al., 2010).
De rosse stekelstaart is een trekvogel over relatief korte afstanden en kan maximaal 70 km
per dag afleggen (Lensink et al., 2013). De soort is waarschijnlijk vanuit Groot-Brittannië
naar Nederland komen vliegen in de jaren ’90 (Henderson, 2014).
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Tabel B7.4: Soorteigenschappen van vogels van EU-belang die kunnen bijdragen aan ontsnapping en verspreiding van de soorten.
Vigerende lijst
Soorteigenschap

Huiskraai
(Corvus splendens) b

Besluitvorming uitbreiding

Rosse stekelstaart
(Oxyura jamaicensis) b

Heilige ibis
(Threskiornis aethiopicus) b

Nijlgans
(Alopochen aeqyptiacus) b

Gemiddelde lengte
geslachtsrijp individu (cm)
eieren (cm)
Gemiddeld gewicht geslachtsrijp individu (kg)
Maximale leeftijd in veld (jaar)
Reproductie

Voortplanting in Nederland
Seizoensvoorkomen

37 - 42

1,2

NB

0,34 - 0,43

8,9

6,2 x 4,6

10

65 - 90

16

63 - 73

10

6,3 x 4,3

10

7,0 x 5,2

22

♀: 1,65, ♂: 2,08

10

0,25 - 0,37

1

♀: 0,51, ♂: 0,61

10,11

1,50

17

20 (gevangenschap)

1

13 (2,5 meer gebruikelijk)

12

21

17

NB

Ja

1

Ja

13

Ja

18

Ja

23

Standvogel

1,2

Korte afstand trekvogel

14

Standvogel

14

Standvogel

14

April - juni

1,3

April - augustus

12

Begin lente c

19

Februari - augustus

22

16 - 17

1,2

minimaal 25

15

28 - 29

17

28 - 30

22

28

4

50 - 55

15

35 - 40

17

55

22

3
4 -5

1

1-2
6 - 10

10,12

5-6
2-4

17

1
5-9

10

2-3

12

1-2

19

4-5

22

1 -2

12

1-3

17

1-2

22

Lucht

22

Voortplantingsperiode
Paringstijd
Broedduur (dagen)
Duur tot uitvliegen jongen (dagen)
Reproductiecapaciteit indicatoren

143

Geslachtsrijpe leeftijd (jaar)
Aantal eieren (per legsel)
Gemiddeld aantal uitvliegers per legsel
Aantal legsels (per jaar)

Dispersie

Verspreidingsmedium

a

Maximale dispersiesnelheid volwassen individu (km/dag)
Verspreiding: passief of actief

5

NB

15

10,19

1-4

1,6

Lucht

1

Lucht

12

Lucht

17

20

7

Maximaal 70

10

> 30

20

NB

Actief

1

Actief

12

Actief

20

Actief
Dag

10

10

Activiteit: dag of nacht

Dag

Dag

Dag

19

Zichtbaarheid in veld
Predatoren (in Nederland)

Goed

Goed

Goed

18,19

Goed

21

Vos, zwarte kraai

Geen

1

NB

Roofvogels, bruine rat
b

1

2

3

22

De opzet voor de tabel met soorteigenschappen is gebaseerd op informatie uit (De Hoop et al., 2016); Referenties: (Slaterus et al., 2009), (Madge & Burn, 1994), (Ryall,
4
5
6
7
8
9
10
11
2003), (Ryall, 2016), (CABI, 2017b), (Cramp et al., 1994), (Marchant, 2012), (Godfrey, 1966), (Sibley, 2000),
(Cramp et al., 1977),
(Global invasive Species
12
13
14
15
18
19
20
21
Database (GISD), 2015),
(CABI, 2017k), (NVWA, 2016e),
(Lensink et al., 2013),
(Groot, 1997),
(Smits et al., 2010),
(Kopij, 1999), (Brown et al., 1982),
22
23
c
(Parsons, 1977),
(Gyimesi & Lensink, 2010),
(Mazurska & Solarz, niet bekend);
in het oorspronkelijke verspreidingsgebied; NB: niet bekend.

B7.5 Zoogdieren
Tabel B7.5 toont de relevante soorteigenschappen die kunnen bijdragen aan de ontsnapping
en verspreiding van de 11 invasieve exoten die behoren tot de familie van de beverratten
(Myocastoridae), eekhoorns (Sciuridae), herten (Cervidae), hondachtigen (Canidae), kleine
beren (Procyonidae), mangoesten (Herpestidae) en woelmuisachtigen (Cricetidae).
Reproductie
Alle zoogdieren in Tabel B7.5 planten zich (potentieel) voort in Nederland, behalve de
Indische mangoeste en de rode neusbeer. De Indische mangoeste vestigt zich vooral in
mediterrane gebieden en komt voor zover bekend nog niet in Nederland voor. Gesuggereerd
wordt dat de temperatuur te laag is en de vochtigheid te hoog in Nederland (Deputy
Direction of Nature, 2015a; NVWA, 2016c). Voor de rode neusbeer is het Nederlandse
klimaat waarschijnlijk ook niet geschikt voor vestiging (NVWA, 2016d). De grijze eekhoorn
en de Amerikaanse voseekhoorn komen nog niet voor in Nederland, maar ze kunnen zich
hier waarschijnlijk wel voortplanten vanwege de klimaatmatch met biogeografische regio’s
van natuurlijke en geïntroduceerde gebieden van de soorten (Dijkstra & Dekker, 2008;
Bertolino et al., 2014; Baiwy et al., 2015).
Sommige soorten paren het hele jaar door met een piek in bepaalde periodes (Indische
mangoeste, muntjak, beverrat, Amerikaanse voseekhoorn), terwijl andere soorten vooral
paren in de lente en/of de zomer.
Dispersie
Alle zoogdieren van EU-belang verspreiden zich via land. De grijze eekhoorn, gewone
wasbeer, wasbeerhond, beverrat en de muskusrat kunnen ook zwemmen en zich via
watersystemen verspreiden. Alle zoogdieren in Tabel B7.5 leggen gemiddeld enkele
kilometers af per jaar, behalve de wasbeerhond en de rode neusbeer die respectievelijk 40
km/jaar en 2 km/dag afleggen. Al is gesuggereerd dat de wasbeerhond ook 120 tot 300
km/jaar kan afleggen (Nowak & Pielowski, 1964; Danell, 1978). Voor de Amerikaanse
voseekhoorn is wel een maximale dispersieafstand van 64 km gerapporteerd en de beverrat
heeft 120 km in twee jaar afgelegd (Bertolino, 2014; Baiwy et al., 2015).
De Pallas’ eekhoorn, grijze eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn houden zich
voornamelijk op in bomen (boombewoners) en de Siberische grondeekhoorn leeft vooral op
de grond (bodembewoner) (Dijkstra & Dekker, 2008; Baiwy et al., 2015). Verwacht wordt dat
de eekhoornsoorten matig zichtbaar zijn in het veld omdat ze overdag actief zijn maar zich
kunnen schuilhouden in de bomen en holen. De slechte tot matige zichtbaarheid van andere
soorten is vooral afhankelijk van hun activiteit tijdens de schemer en/of nacht en de
beschutting die overdag tijdens de rust en ’s nachts tijdens het foerageren wordt opgezocht
(Mulder, 2011).
Graven
Enkele soorten graven holen en/of tunnels, namelijk de Pallas’ eekhoorn, Siberische
grondeekhoorn (50 cm diep, 1 – 2 m lang), Indische mangoeste, rode neusbeer, gewone
wasbeer, beverrat (gemiddeld 1,2 – 1,8 m lang) en muskusrat. In tegenstelling tot de
gewone wasbeer graaft de wasbeerhond geen holen, maar kleine kuilen tijdens het zoeken
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naar voedsel (Mulder, 2011). De grijze eekhoorn, Amerikaanse voseekhoorn en de muntjak
vertonen vrijwel geen graafgedrag. De beverrat maakt enkel een hol in steile oevers (> 45°
hellingshoek) als er geen mogelijkheid is tot het bouwen van een platform of een nest van
waterplanten (Verbeylen & Stuyck, 2001). De muskusrat graaft meestal een nieuw hol of
past een al bestaand hol aan. In zeer natte terreinen of droge gebieden bouwt de soort
echter een koepelnest (Zoogdiervereniging, 2017b). De ingang(en) van de burcht liggen
veelal onder water. De muntjak graaft niet maar zal wel proberen om onder een omheining
door te komen (Pepper, 1999). Als dit niet lukt, proberen de dieren over het hek heen te
springen.
Springen
De wasbeerhond en rode neusbeer springen in niet hoger dan één meter. De muntjak
springt over een hek van 1,2 meter (Pepper, 1999). Voor de andere soorten is weinig
informatie beschikbaar over de afstand of hoogte die ze kunnen springen.
Klimmen
Alle zoogdieren in Tabel B7.5 zijn goede klimmers, behalve de wasbeerhond en de muntjak.
De wasbeerhond zal alleen in gemakkelijk bereikbare bomen klimmen om vogelnesten te
plunderen (Mulder, 2011).
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Tabel B7.5: Soorteigenschappen van zoogdieren van EU-belang die kunnen bijdragen aan ontsnapping en verspreiding van de soorten.
Vigerende lijst
Soorteigenschap
Gemiddelde lengte
geslachtsrijp individu (cm)
Gemiddeld gewicht geslachtsrijp
individu (kg)
Reproductie

Maximale leeftijd in veld (jaar)
Voortplanting in Nederland (potentieel)
Voortplantingsperiode
Paringstijd
Gemiddelde draagtijd
Reproductiecapaciteit indicatoren

Indische mangoeste
(Herpestes javanicus) a

146

80 - 90

7

40 - 60

12

41 -70

17

58 - 65

20

0,28 - 0,44

2

0,43

5

9 - 18

7

5-9

12

4-7

18

5,9 - 7,6

20

< 5 jaar (Japan)

1

4

5

14

8

6

13

7-8

42

10

21

Ja

3

Nee

6

Ja

Ja

14

Nee

19

Ja

Hele jaar
42 - 50 dagen

5

Hele jaar
7 maanden

8

Hele jaar
4,5 - 5,0 maanden

12

1 maand
70 - 77 dagen

18

Feb - Maa
64 dagen

21,22

10 maanden
3

5

8

3 - 10 maanden
5-6

12

2 jaar
2-7

17

1 jaar
2-4

22

2-3

5

8

2,7

14

1

18

1

21

Land

5

7 maanden
1
1,7 (elke 7
maanden)
Land

7

Land, water

15

Land

Land, water

21,23,24

NB

1,0 - 1,6

7

3,2 (maximaal)

14

2 km/dag

10

25

Actief

Actief

8

Actief
Schemering en nacht

NB
47 - 49 dagen

1

1-3

3

<5

Verspreiding: passief of actief

Actief

Activiteit: dag of nacht

Dag

Zichtbaarheid in veld

Matig

Klimcapaciteit

3

Land

Gemiddelde dispersiesnelheid
volwassen individu (km/jaar)

Springcapaciteit

Gewone wasbeer
(Procyon lotor) a

5

Gemiddeld aantal worpen (per jaar)

Graafcapaciteit

Rode neusbeer
(Nasua nasua) a

51 - 67

1

Jong

Beverrat
(Myocastor coypus) a

1

< 1 jaar
1,4

Predatoren in Nederland
Volwassen

Muntjak (Muntiacus
reevesi) a

20 - 26

Geslachtsrijpe leeftijd (vrouwtjes)
Gemiddeld aantal jongen (per worp)

Verspreidingsmedium

Dispersie

Pallas' eekhoorn
(Callosciurus
erythraeus) a

3

1

5

5

8

8

21

Nacht
Matig

23

Matig

NB

Geen
Bruine rat, bunzing,
hermelijn, hond, otter,
vos, wezel, havik, uil,
snoek
Goed

Grote roofvogels

41

NB

13,41

Grote roofvogels

41

Oehoe, vos

21

13,16

Goed

4

Goed

4

< 1 meter

17

NB

Goed

17

Goed

3

NB

Vos, kat, das

10

Goed

4

NB
Goed

4

Slecht

4

1,2 meter

11

NB

Slecht

4

Goed

13

Dag

17

21,23

8,9

NB

13

Actief

Slecht

10

4

Actief

Dag en nacht

Geen

NB

19

21

Dag

NB

Goed

18

21,22

Goed
3

4

14

17

8

NB

Goed

12

20

Soorteigenschap

Grijze eekhoorn
(Sciurus carolinensis) a

Gemiddelde lengte
geslachtsrijp individu (cm)
Gemiddeld gewicht geslachtsrijp
individu (kg)
Reproductie

Maximale leeftijd in veld (jaar)

Paringstijd
Gemiddelde draagtijd
Reproductiecapaciteit indicatoren
Geslachtsrijpe leeftijd (vrouwtjes)
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Gemiddeld aantal jongen (per worp)
Gemiddeld aantal worpen (per jaar)
Verspreidingsmedium
Gemiddelde dispersiesnelheid
volwassen individu (km/jaar)
Verspreiding: passief of actief

Dispersie

Activiteit: dag of nacht

45 - 70 (totaal)

28

12 - 17

30

0,3 - 0,7

26

0,5 - 1,3

2,28

0,1

31

2

15

28,29

Ja

b

27

Springcapaciteit (vanaf de grond)
Klimcapaciteit
1

2

4 - 6 (zomer), 6 - 13
(herfst)

36

25 - 35

39

37

0,6 - 1,8

39

7

32

7-8

36

3

39

2,28

Ja

26

Ja

36

Ja

38

29

Apr - aug

31

Apr

36

Maa - sep

39

44 dagen

41

44 - 45 dagen

29

30 - 40 dagen

31

59 - 65 dagen

36

30 - 47 dagen

40

> 1 jaar

2

8 - 15 maanden

28

8 - 11 maanden

31

8 - 10 maanden

36

5 maanden

38

2-3
1-2
Land, water

26

2-4
1-2
Land

2

3-6
1-2
Land

33

6-9
1
Land, water

36

4-7
2-4
Land, water

38

1 - 3 (jongen) tot 10

2,27

0,4 - 3,4 (VS)

28

34

40

36

6-8

38

Actief

27

Actief

Actief

Actief

Actief

Dag

Dag

31

Nacht

Nacht, schemering

Matig

Goed

2

NB

NB

26
27

41

Marterachtigen,
vos, roofvogels

Graafcapaciteit

Hele jaar
(piek nov-feb, apr-jul)

50 - 85 (met staart)

41

Sporadisch havik,
uilen, hond

Volwassen

Ja

b

Besluitvorming uitbreiding
Wasbeerhond
Muskusrat
(Nyctereutes procyonoides) a
(Ondatra zibethicus) a

Eind dec - jun

Matig

Jong

a

26

Dag

Zichtbaarheid in veld
Predatoren in Nederland

Siberische grondeekhoorn
(Tamias sibiricus) a

38 - 52,5 (totaal)

9

Voortplanting in Nederland (potentieel)
Voortplantingsperiode

Vigerende lijst
Amerikaanse voseekhoorn
(Sciurus niger) a

28

2

Marterachtigen, vos,
roofvogels

Slecht

4

1,0 - 1,5 m

41

NB

Goed

4

Goed

3

2

28

4

Slecht

0,5

Marterachtigen,
vos, roofvogels
Goed

31
2,31,34

4

Goed

36

36

Bosuil, bunzing, havik,
hermelijn, vos

31

Das, vos

36

35

Matig

36

<1m

36

NB

Slecht

36

Goed

30

5

38
38

39

Slecht
Vos, bunzing,
hermelijn, havik, bosuil

NB

NB
4

Slecht

36

Goed

6

39

39

4

4

Referenties: (CABI, 2017a), (Dijkstra & Dekker, 2008), (Mazzamuto et al., 2014), Persoonlijke communicatie G. Hofstra, 2017, (CABI, 2017g), (Deputy Direction of
7
8
9
10
11
12
13
14
Nature, 2015a), (Hollander, 2013), (TheDeerInitiative, 2008), (Twisk, 2010),
(Harris, 1995),
(Pepper, 1999),
(CABI, 2017h),
(Verbeylen & Stuyck, 2001),
15
16
17
18
19
20
(Bertolino, 2014),
(Zoogdiervereniging, 2017a),
(NVWA, 2016a),
(Nederlands Soortenregister, 2017g),
(CABI, 2017i),
(Deputy Direction of Nature, 2015b),
21
22
23
24
25
26
(Zoogdiervereniging, 2017d), (Lammertsma, 2008), (Asano et al., 2003), (Prange et al., 2004), (Garmestani & Percival, 2005), (Verbrugge et al., 2015), (CABI,
27
28
29
30
31
32
33
2017o), (Bertolino et al., 2014), (Baiwy et al., 2015), (CABI, 2017p), (Zoogdiervereniging, 2017c), (Peeters, 2013), (Bertolino & Genovesi, 2005), (Verbeylen,
34
35
36
37
38
39
40
2003),
(Marmet et al., 2009),
(Zoogdiervereniging, 2017c),
(Mulder, 2011),
(Kowalczyk, 2014),
(Birnbaum, 2013),
(Deputy Direction of Nature, 2015c),
b
41
42
(Zoogdiervereniging, 2017b), (Burton, 1976), (Nowak, 1991); De soort is nog niet gevestigd in Nederland, maar kan zich waarschijnlijk wel in Nederland voortplanten.

Bijlage 8 – Sjabloon voor bewijs verleende vergunning
Europese Unie – Verordening (EU) nr. 1143/2014 betreffende invasieve uitheemse soorten
Document dat als bewijs dient voor een vergunning op basis waarvan bepaalde activiteiten betreffende
voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten kunnen worden verricht
Dit document vergezelt te allen tijde de vergunning en de desbetreffende voor de Unie zorgwekkende invasieve
uitheemse soort (één document per soort per zending of voorraad)
1.

Vergunninghouder

2.

Nummer van de vergunning

3.

Verzender/exporteur (indien van toepassing)

4.

Datum waarop de vergunning is verleend

5.

Geldigheidsduur (indien van toepassing)

7.

Bevoegde autoriteit die ver vergunning heeft
verleend

6.

Geadresseerde/importeur (indien van toepassing)

8.

Zending (of voorraad)

8a. Soort (wetenschappelijke naam)

8b. Soort (triviale naam)

8c. GN-code

8d. Beschrijving

8e. Netto massa

8f. Hoeveelheid

9.

10. Doeleinde waarvoor de vergunning is verleend
 onderzoek
 bewaring ex situ
 productie voor de wetenschap en
daaropvolgend geneeskundig gebruik
 andere activiteit na toelating overeenkomstig
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1143/2014
(vul in dit geval vak 12 in a.u.b.)

Afwijking van de beperkingen van artikel 7 van
Verordening (EU) nr. 1143/2014
 invoer
 doorvoer
 houden
 kweek
 vervoer
 gebruik of uitwisseling
 de soort zich laten voortplanten, deze kweken
of telen
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11. Voorwaarden voor activiteiten waarvoor vergunning is verleend

12. Bepalingen overeenkomstig de toelating (enkel voor vergunningen die zijn verleend overeenkomstig artikel 9
betreffende toelatingen)

13. Naam van de bevoegde ambtenaar

14. Handtekening

15. Stempel en datum

Referentie: (Europese Commissie, 2016b)
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