
 
 

Infosheet Status van Nederlandse rode lijst  

Beknopte analyse van de status van de Nederlandse rode lijst gedurende de overgang naar de Flora- 

en faunawet en zoals deze nu is onder de Wet natuurbescherming. 

 

Flora- en faunawet 

Hoofdstuk II van de Flora- en faunawet (verder: Ffw) bevatte een bepaling die de Minister van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verplichte tot het opstellen van lijsten van met uitroeiing 

bedreigde of speciaal gevaar lopende beschermde inheemse soorten, de zogenoemde rode lijsten. 

Deze lijsten kunnen zowel voor plantensoorten als voor diersoorten worden opgesteld. Voor zover 

soorten in Nederland ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd en niet al onder de reikwijdte van 

de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn beschermd, is het Verdrag inzake het behoud van wilde 

dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van belang. Dit verdrag verplicht er in de 

artikelen 1 en 3 toe in het beleid bijzondere aandacht te besteden aan soorten die met uitsterven 

worden bedreigd en kwetsbaar zijn. Tegen die achtergrond heeft Nederland ervoor gekozen om lijsten 

vast te stellen van deze met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, zodat daar in het beleid door 

de verschillende overheden en natuurbeheerders rekening mee kan worden gehouden. Aan plaatsing 

van een soort op de rode lijst was in beginsel geen direct rechtsgevolg verbonden. Wel is het een 

aanleiding om bejaging van een soort nader te beschouwen. Maar alleen als het om soorten gaat 

waarvan het voortbestaan in Nederland ook in gevaar is. Dit gebeurde bijvoorbeeld m.b.t. de patrijs. 

In de parlementaire geschiedenis van de Ffw is door de minister van LNV het standpunt ingenomen, 

dat er niet zonder meer een directe relatie valt te leggen tussen het plaatsen van een beschermde 

inheemse diersoort op de Rode Lijst en de mogelijkheid tot bejaging van die soort.  

Wet natuurbescherming 

Sinds januari 2017 is de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) van kracht geworden. In deze wet ligt 

min of meer verankerd dat de uitvoering van het natuurbeleid zal geschieden door de provincies 

gezamenlijk, terwijl de systeemverantwoordelijkheid (waaronder verantwoording voor 

internationaalrechtelijke aspecten) bij het Rijk ligt. De provincies hebben met het Rijk afspraken 

gemaakt over financiering van natuurmaatregelen via het Natuurpact. In artikel 1.12 van de Wnb is 

dan ook vastgelegd dat provincies gezamenlijk zorg dragen voor het nemen van de nodige 

maatregelen voor o.a. ‘het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de 

met uitroeiing bedreigede of speciaal gevaar lopende van nature in het wild voorkomende dier- en 

plantensoorten’, die op de Rode Lijst staan (art. 1.12 lid 1 sub c. Wnb). Deze bepaling houdt in, dat 

de provincies verantwoordelijk zijn voor de inrichting van een ecologische hoofdstructuur, met het oog 

op het in een gunstige staat van instandhouding brengen van op grond van de Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn te beschermen biotopen, habitats en soorten alsmede van de zogenoemde «rode 

lijstsoorten» die zodanig bedreigd en kwetsbaar zijn dat zij extra aandacht behoeven (Kamerstukken 

II, 2013–2014, 33 348, nr. 5, p. 45 e.v.). Deze verplichting ziet op het treffen van actieve 

maatregelen ter bevordering van de stand.  

  



Ook onder de Wnb is een Rode lijst “een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of 

dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. De lijsten 

worden periodiek vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De Minister bevordert 

onderzoek en werkzaamheden nodig voor bescherming en beheer. Rode lijsten hebben geen 

juridische status”.1  

Er kan ook onder de Wnb geen rechtstreeks verband worden gelegd tussen de ‘staat van 

instandhouding’ en plaatsing van een soort op de rode lijst. Dit blijkt ook uit de recente 

beantwoording van Kamervragen door de Minister van LNV.2 

 

 
1 https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten, geraadpleegd op 04032021. 
2 Kamervragen met antwoorden minister van LNV, d.d. 25 januari 2021, nr. 2020Z20826 en nr. 2020Z20960. 

Jurisprudentie: Konijn op rode lijst – maar staat van instandhouding niet in geding 

De rechtbank Den Haag overwoog recent dat de Rode Lijst Zoogdieren afhankelijk van de mate 

van bedreiging verschillende categorieën kent, oplopend van ‘gevoelig’, ‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’, 

‘ernstig bedreigd’ tot ‘verdwenen’. Blijkens de publicatie van de geactualiseerde Rode Lijst 

Zoogdieren in de Staatscourant (Stcrt. 3 november 2020, 56788) en de toelichting daarop is het 

konijn in de categorie ‘gevoelig’ ondergebracht, derhalve de laagste categorie. Uit de toelichting 

op de Rode Lijst volgt dat de omvang van de populatie weliswaar fors is afgenomen, maar dat 

de staat van instandhouding niet in het geding is.1 

 


