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Bij het begin van dit nieuwe jaar past het dat we jullie het beste toewensen. Misschien wordt 
2018 wel een mijlpaal voor de reptielenhouders in Vlaanderen. De eerste vergadering voor het 
opstellen van een positieve lijst heeft plaats gehad en de afgevaardigden hebben huiswerk mee-
gekregen. Ze krijgen twee maand om een verbeterde versie van het Waalse voorstel te maken. 
Alle reptielen zijn onderverdeeld in 3 lijsten die in bijlage bij deze flash zitten. Opgelet: de lijst 
van de hagedissen heeft tabbladen. We vragen jullie medewerking om die groep van reptielen 
waarvan je iets afweet eens nader te bekijken. Je mag je opmerkingen doormailen. Doe dit voor 
28 februari, zodat we nog even de tijd hebben om alles samen te voegen en door te spelen naar 
de aangestelde personen.

Het bestuur hoopt dat iedereen een mooi jaar tegemoet gaat en dankt jullie bij voorbaat voor de  
hulp om een aanvaardbare lijst te maken.
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Je aangepaste lijst van slangen mag je doormailen naar Patrick Verhelle (voorzitter@terravzw.
org), die van de hagedissen naar Jef Mennes (jef@mennes.be) met voorzitter@terravzw.org in 
cc en die van de schildpadden mag naar Thomas Merckx (thomasmerckx@hotmail.com) met 
ook voorzitter@terravzw.org in cc. Als je opmerkingen voor 14 februari bij ons aankomen, zou 
dat ideaal zijn, na 28 februari zullen we ze niet meer kunnen verwerken.

Voor de goede gang van zeken herhalen we nog even vanuit welk oogpunt die aangepaste lijst 
moet opgesteld worden:
De lijst moet voldoen aan de volgende criteria:
Gemakkelijk te houden
Een eenvoudig te realiseren huisvesting
Gemakkelijk te simuleren levensruimte
Courant voedsel aanwezig
Handelbare grootte: Kwetsbaarheid, verdraagzaamheid en stressgevoeligheid
Ongevaarlijk voor mens
Ongevaarlijk voor de natuur bij ontsnappen
Voldoende documentatie beschikbaar
Nakweek bekend
De Waalse positieve lijst wordt als uitgangspunt gebruikt: ingeval een soort wordt toegevoegd 
of geschrapt, wordt dit geargumenteerd. Het toevoegen van een soort aan de lijst moet relevant 
zijn wat betreft de frequentie van voorkomen of het houden van de desbetreffende soort in ge-
vangenschap.
De lijst die we voor ogen hebben is een lijst van reptielen die beginners kunnen houden.
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Werkwijze:
Duid via ‘x’ aan of je een soort extra wil opnemen op de lijst of een soort wil schrappen en ar-
gumenteer. Duid ingeval je een soort extra wil opnemen aan of er nakweek is (kolom F, G, H en 
I – zie legende).
 
Legende:
Orde, Familie, Subfamilie, Soort: taxonomie
Waalse positieve lijst: ‘x’ ingeval opgenomen op lijst + soort aangeduid in het groen
Extra opname op Vlaamse lijst: duid aan met ‘x’ ingeval deze soort ook zou moeten opgenomen 
worden op Vlaamse positieve lijst
Schrapping van Waalse lijst: duid aan met ‘x’ ingeval deze soort van de lijst zou moeten ge-
schrapt worden
Nakweek (indien opname op Vlaamse lijst): indien je via ‘x’ hebt aangeduid dat deze soort zou 
moeten opgenomen worden op Vlaamse lijst (‘x’ in kolom F), dan moet je hier aanduiden of er 
voor de desbetreffende soort kan aangetoond worden dat het bekomen van nakweek vlot reali-
seerbaar is.
Bijlage CITES: ter informatie, ingeval deze soort wordt vermeld op een CITES-bijlage, wordt 
gespecifieerd welke.  
Argumentatie voor opname (kolom F) of schrapping (kolom G): indien je via ‘x’ hebt aangeduid 
dat deze soort zou moeten opgenomen worden op Vlaamse lijst (‘x’ in kolom F) of geschrapt van 
Waalse lijst (‘x’ in kolom G), dan moet je dat in deze kolom argumenteren.
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