
 
 

 
Aan alle Tweede Kamerfracties en het  
Ministerie van Landbouw en Visserij, 

 
 
Haaksbergen maart 2021 
 

 
De NOJG heeft in haar beleidsuitgangspunten nadrukkelijk gekozen voor verbetering van het 
regelgevingsstelsel voor natuurbescherming en faunabeheer én de omgang met de regels. In dat licht 
bezien hechten wij eraan u in kennis te stellen van onze visie “Beter met regels”, maar in het 

bijzonder ook de verwording van ons regelstelsel. De Rode Lijst is er één van.  
 
Het nemen van besluiten rondom natuurbescherming en faunabeheer is voor Tweede Kamerleden en 

bewindslieden hetzelfde als het lopen over een slap koord. Je vindt er iets van, maar hebt geen idee 
van de complexiteit van deze materie en wat hier allemaal achter zit.  
En terugvallen op ambtelijke ondersteuning is ook niet altijd zinvol, omdat deze ‘vierde macht’ ook 
niet in staat is om Kamerleden en zelfs de zittende bewindslieden te voorzien van onafhankelijke en 

objectieve informatie over deze materie. Daarnaast zullen bewindslieden en Kamerleden zich – als zij 
zichzelf daar tenminste de tijd voor willen gunnen – bij maatschappelijke partijen willen laten 
informeren over sommige onderwerpen. Maar als enkel bepaalde maatschappelijke partijen uit één 

hoek worden bevraagd, dan worden nog steeds enkel besluiten genomen op subjectieve standpunten 
en niet op basis van goede en brede informatie. En zoals we inmiddels weten in de diverse affaires 
rond gebrekkige of foute besluitvorming door de Rijksoverheid (stikstofkwestie, toeslagenaffaire, etc.) 
levert dit de maatschappij – voorzichtig gesteld – bepaald geen voordeel op. En in geval van de 

onderwerpen ‘natuur en klimaat’ zijn zij nog steeds de grote verliezers en blijven dit ook.    
 
De in februari 2021 in de Tweede Kamer aangenomen motie om het haas en het konijn te schrappen 
van de lijst van vrij bejaagbare soorten is tekenend voor de mate van onbekendheid van de Tweede 

Kamerleden met de functie en status van het fenomeen Rode Lijst.  
 
Nu er na de Kamerverkiezingen sprake is van een nieuwe verdeling van verhoudingen binnen de 

Tweede Kamer, en er wellicht ook nieuwe bewindslieden op nieuwe portefeuilles komen, wil de NOJG 
graag deze casus gebruiken om de Tweede Kamer en bestuursleden te informeren en te 
ondersteunen over de (maatschappelijke en ook zelfs juridische) consequenties van te nemen 
besluiten. Informatie waarvan wij weten, dat deze onvoldoende objectief door andere partijen bekend 

wordt gemaakt. 
 
De Rode Lijstsoorten. Waar dient die nu eigenlijk voor? En waarom denken Kamerleden dat een 
plaatsing van een soort op een Rode Lijst reden is om deze soort anders te gaan benaderen dan als 

een soort niet op de Rode Lijst staat.  

 
In het kort het volgende hierover:  

• Nederlandse Rode Lijstsoorten wijken af van de systematiek die elders in Europa en in de 

rondom ons gelegen landen wordt gehanteerd. Het systeem van de Rode Lijst, zoals 
Nederland ooit heeft bedacht, is gebaseerd op – inmiddels flink achterhaald – gedachtegoed. 

• Rode Lijsten dienen om soorten te benoemen die echt serieus in de knel zitten. Waar – als de 

regering geen maatregelen neemt – op goede wetenschappelijke gronden gebaseerd de vrees 
bestaat, dat de soort op korte termijn zal verdwijnen uit Nederland (uitsterven). Het licht staat 

op ‘rood’ en als we niks doen gaat het licht uit.  



• Door de jaren heen is binnen het ministerie van LNV intern flink gesleuteld aan het steeds 

complexer maken van de beoordelingssystematiek voor Rode Lijstsoorten. Hierbij is het doel 
van de oorspronkelijke Rode Lijstsoorten (uitvoering geven aan het verdrag van Bern) 
inmiddels flink uit het oog verloren.  

• Een voorbeeld is, dat nu in de Rode Lijsten ook een categorie soorten is opgenomen waar 
weliswaar afname in aantallen van worden waargenomen, maar die bij lange na niet in hun 
voortbestaan worden bedreigd. In kleurcodering zouden we praten over ‘Gele Lijst’.  

• Wellicht onbewust heeft de minister van LNV de Nederlandse Rode Lijst steeds meer een 
status gegeven die deze lijst in oorsprong helemaal niet behoorden te hebben. En die 

vervaagde status wordt helaas door bepaalde actiegroepen gebruikt om de Tweede Kamer of 
de verantwoordelijke minister te overtuigen om maatregelen te nemen. Maatregelen die – we 
schreven het hiervoor al – niet ten gunste zijn van natuur of klimaat – maar enkel een 
principieel of financieel voordeel opleveren voor deze actiegroepen. 

 
De NOJG kiest ervoor om te pleiten voor een verbeterde systematiek voor het vaststellen van 
Nederlandse Rode Lijstsoorten (zoogdieren én vogels). Immers, de systematiek voor het vaststellen 
van Rode Lijsten alleen voor Nederland schuurt op diverse punten met de internationaal gebruikelijke 

wijze van Rode Lijst-formulering (IUCN). Aansluiting op de systematiek van de IUCN, of in elk geval 
volgend op deze systematiek, biedt kansen voor een betere bescherming van soorten die de 
bescherming écht nodig hebben.   
 
De NOJG wil u met deze brief voorzien van de nodige achtergrondinformatie over dit onderwerp, dit 
ter illustratie, en uiteraard om u te helpen bij de besluitvorming. Dit allemaal ter illustratie om u, als 
Kamerlid of bewindspersoon te laten zien, dat de NOJG ook bij toekomstige besluitvorming, of het 

stemmen over moties, u kan voorzien van diepte-informatie over onderwerpen die gebruik van 
natuur- of agrarische gronden en faunabeheer in brede zin aangaan.  
 
Ons advies is: ga nadenken over de aanpassing van het nu in Nederland gehanteerde systeem voor 

het opstellen van Rode Lijsten. In de afgelopen jaren is dit systeem verworden tot een mengelmoes 
van ‘echte’ Rode Lijstsoorten, maar vervolgens vervuild met een kleurschakering van oranje of zelfs 
geel. Daarbij is het doel van de Rode Lijsten kennelijk flink uit het oog verloren. Immers, we hebben 
ooit iets afgesproken via het Verdrag van Bern. Daarvoor stelden we Rode Lijsten op met soorten die 

daadwerkelijk in gevaar (Rood) zijn.  
Als wij het systeem omzetten naar de methode IUCN, dat al jarenlang door andere Europese landen 
wordt gehanteerd, dan is vergelijking met situaties om ons heen veel eenvoudiger, en voorkomen we 

dat de Rode Lijsten worden ‘misbruikt’ voor andere doelen dan waarvoor ze ooit zijn bedoeld. 
 
In de bijlage vindt u een informatie-sheet over hoe de Nederlandse Rode Lijst tot stand is gekomen en 
de ontwikkeling daarin. Inclusief een – niet volledige – vergelijking met het internationaal 

gebruikelijke (en gewenste) systeem van samenstellen van Rode Lijsten.  
Daarnaast treft u een informatiesheet aan over de juridische status van de Nederlandse Rode Lijst.  
 
Kiezen voor: 

• Rode Lijsten waar diersoorten op worden vermeld die ontegenzeggelijk in de knel zitten en 
waarvoor maatregelen hard nodig zijn.  

• Rode Lijsten die weer het doel krijgen waarvoor ze ooit zijn bedacht.  

• Rode Lijsten die een functie hebben om uitvoering te geven aan het Verdrag van Bern.  

• Rode Lijsten die mede ten grondslag liggen aan beslissingen van de Europese commissie om 
de staat van instandhouding van soorten vast te stellen (Natura 2000).  

 
Kies niet voor: 

• Een Rode Lijst die geen ‘Rode Lijst’ meer is, maar een verbrokkeld en vervaagd systeem heeft 
dat willekeur in besluitvorming in de hand werkt; 

• Een Rode Lijst die gebaseerd is op een – verouderde – systematiek, waar natuurbescherming 
en ook de soorten waar het om zou moeten gaan, geen voordeel bij hebben. 

  



De NOJG biedt aan om mee te denken over een andere aanpak. Dus aarzel niet om ons te benaderen 

als u vragen heeft. 
Ook als u vragen heeft over andere fauna-gerelateerde zaken, zodat u met goede achtergrondkennis 
uw werk in de Tweede Kamer kunt blijven doen. 

 
 
 
 


