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Oproep tot regulering van de handel in en het houden van exotische huisdieren in de
Europese Unie middels een EU-Positieflijst

Exotische dierenhandel: een booming business met risico’s voor dieren, mensen en milieu
De Europese Unie is een van de grootste wereldwijde afzetmarkten voor exotische diersoorten. Alleen
al de legale handel naar en binnen de EU levert handelaren jaarlijks €100 miljard op.1 Er worden
miljoenen exotische dieren als huisdier gehouden binnen de EU2; een groeiende trend, die gepaard
gaat met risico’s voor het dierenwelzijn, de publieke gezondheid en de biodiversiteit.
Exotische diersoorten hebben extreem complexe behoeften die hen ongeschikt maken als huisdier.
Als huisdier komen zij terecht in een niet-natuurlijke omgeving, waarin zij bijvoorbeeld hun soorteigen
gedrag niet kunnen vertonen of onjuiste voeding binnenkrijgen, met gedrags- en
gezondheidsproblemen als gevolg.
De COVID19-pandemie heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de handel in en exploitatie van wilde
dieren risico’s met zich meebrengt. Ook de exotische dierenhandel gepaard met een risico op
overdracht van zoönosen (infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgebracht). We
weten vaak niet welke pathogenen er in wilde en exotische dieren schuilen en toch worden deze dieren
via de exotische dierenhandel in een volledig nieuwe omgeving geïntroduceerd, waarbij zij in aanraking
komen met mensen, andere diersoorten en nieuwe ecosystemen. De exotische huisdierenindustrie is
niet gebonden aan de veiligheidsstandaarden die voor andere industrieën gelden die producten op de
Europese markt willen brengen en er is nauwelijks zicht op de gezondheidsstatus van de levende
exotische dieren die in de EU worden gehouden en verhandeld.
De vangst van dieren uit het wild voor de exotische huisdierenhandel draagt bij aan de wereldwijde
afname van wilde dierpopulaties en daarmee de afname van biodiversiteit.3 Ook kunnen exotische
huisdieren een bedreiging vormen voor de lokale ecosystemen en biodiversiteit in Europa, wanneer
zij ontsnappen of worden losgelaten. De exotische dierenhandel is een de belangrijkste
introductiekanalen van invasieve uitheemse soorten in Europa.
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Waarom de EU niet zonder een EU-Positieflijst kan
Ondanks deze risico’s, is de handel in en het houden van exotische huisdieren op EU-niveau maar zeer
beperkt gereguleerd. De bestaande EU-wetgeving biedt enkel een aantal beperkingen m.b.t. invasieve
uitheemse exoten4 en met uitsterven bedreigde diersoorten5, maar dit omvat slechts een kleine fractie
van de exotische diersoorten die in de EU als huisdier gehouden en verhandeld worden. De potentiële
risico’s van de exotische dierenhandel voor het dierenwelzijn en de publieke gezondheid worden
daarmee niet geadresseerd. Dit gebrek aan harmoniserende EU-regelgeving is problematisch. De
huidige situatie van onduidelijke, incomplete en uiteenlopende regelgeving in EU-lidstaten werkt een
groeiende en ongecontroleerde exotische dierenhandel in de hand, met alle risico’s van dien.
EU-burgers zijn voorstander van een betere regulering van de handel in en het houden van exotische
diersoorten als huisdieren binnen de EU. Dit blijkt uit een recente opiniepeiling van Savanta ComRes
onder respondenten uit zes EU-lidstaten (Italië, Frankrijk, Duitsland, Finland, Spanje en Polen).6 De
opiniepeiling wijst uit dat de overgrote meerderheid van de bevraagde EU-burgers vindt dat exotische
diersoorten niet als huisdier zouden mogen worden gehouden (87%); dat de exotische dierenhandel
beter gereguleerd moet worden (92%); en dat de EU hierin een grotere rol moet spelen (88%). Wij
roepen de EU-instellingen dan ook op om gehoor te geven aan deze legitieme wens van EU-burgers
voor een EU-regulering van de handel in en het houden van exotische huisdieren.
De EU geeft in haar recente biodiversiteitsstrategie aan ambitie te willen tonen om wereldwijd
biodiversiteitsverlies tegen te gaan en daarin een voorbeeldfunctie in de wereld te vervullen, alsook
om veerkracht op te bouwen tegen toekomstige zoönose-uitbraken. Wij roepen de EU op om deze
woorden kracht bij te zetten, en aan de wens van EU-burgers tegemoet te komen, door de
onmiddellijk de vereiste stappen te zetten om de exotische huisdierenhandel binnen de EU te
reguleren middels een EU-Positieflijst. Een EU-Positieflijst is een “witte lijst” van diersoorten die
vanuit volksgezondheids-, biodiversiteits- en dierenwelzijnsperspectief geschikt en veilig zijn
bevonden om door eenieder als huisdier te worden gehouden. Alle dieren die niet op de lijst staan
zijn automatisch niet toegestaan. Deze vorm van regulering heeft zichzelf bewezen als de meest
preventieve, effectieve, efficiënte, transparante, economische en handhaafbare manier om de
handel in en het houden van exotische huisdieren te reguleren. Landen die deze vorm van
regelgeving op nationaal niveau al hebben geïmplementeerd rapporteren uitstekende resultaten.7 De
EU-Positieflijst is - als preventief instrument - een belangrijke en noodzakelijke aanvulling om de
bestaande EU-regelgeving op dit gebied sluitend te maken.
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