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1 BIJLAGE I – CRITERIA VOOR OPNAME OP DE POSITIEVE LIJST 

REPTIELEN 

Van de reptielensoorten die op de positieve lijst vermeld worden mogen enkel individuen die  in 

gevangenschap gekweekt zijn gehouden worden, dus het verhandelen en houden van reptielen afkomstig uit 

de wildvangst is niet toegelaten. Bij het samenstellen van de lijst werd rekening gehouden met het courant 

voorkomen van soort in gevangenschap. De opgenomen soorten voldoen aan volgende criteria: 

 

1. GEMAKKELIJK TE HOUDEN 

1.1 Huisvesting gemakkelijk te realiseren  

Een startende reptielenhouder kan een geschikte huisvesting (afmetingen en inrichting van een verblijf, 

aard van de materialen) gemakkelijk realiseren met inachtneming van de fysiologische, ethologische en 

ecologische behoeften.  

          1.2 Natuurlijke habitat gemakkelijk te reproduceren 

Een startende reptielenhouder kan gemakkelijk een omgeving (o.a. de temperatuur, belichting, 

(lucht)vochtigheid, ventilatie, substraat en verrijking) creëren waarin de reptielensoort een zo natuurlijk 

mogelijk gedrag kan vertonen.  

1.3 Voedsel gemakkelijk te bekomen 

Een startende reptielenhouder kan zich gemakkelijk geschikt voedsel aanschaffen om aan de 

nutritionele behoeften van de reptielensoort te voldoen. 

1.4 Handelbare grootte 

Grotere reptielensoorten zijn moeilijker te manipuleren en vergen omwille van hun omvang dikwijls 

grotere terraria.  Bij grote soorten verhoogt het risico op verkeerde manipulaties, zeker door startende 

reptielenhouders.  Verkeerde manipulaties kunnen een negatief effect hebben op het dierenwelzijn en 

kunnen leiden tot verwondingen bij het reptiel.  

1.5 Gevoeligheid 

Meer gevoelige reptielensoorten ontwikkelen sneller welzijns- en gezondheidsproblemen (zoals stress, 

verwondingen, ziekten) indien het management niet optimaal is en zijn dus niet geschikt voor startende 

reptielenhouders.  



pagina 2 van 2 

1.6 Soortbescherming 

De positieve lijst moet reptielensoorten mijden waarvoor er duidelijke aanwijzingen zijn dat een soort 

zich bij ontsnapping van specimen uit gevangenschap in de natuur kan handhaven en een ecologische 

bedreiging vormt voor natuurlijke populaties en/of zich manifesteert als invasieve soort.  

  

2. ZONDER GEVAAR VOOR DE MENS 

Het reptiel is niet gevaarlijk voor de mens. De benadering en manipulatie van gevaarlijke dieren is moeilijker 

dan van dieren die geen gevaar vormen voor de mens. Daardoor stijgt het risico op verwondingen bij de 

reptielenhouder en bij het reptiel ten gevolge van verkeerde handelingen, in het bijzonder bij beginnende 

reptielenhouders. Bovendien brengt een verkeerde benadering en manipulatie van gevaarlijke dieren 

eveneens het welzijn van het reptiel in het gedrang.  

Bijkomend is het voor gevaarlijke reptielen moeilijker opvang te vinden bij ziekte, overlijden, afstand van de 

eigenaar.  

 

3. VOLDOENDE INFORMATIE BESCHIKBAAR 

Er is voldoende gedetailleerde informatie beschikbaar voor een startende reptielenhouder over de noden en 

de condities voor het houden van de specifieke reptielensoort in gevangenschap. 


