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Besluit van 27 juni 1995, houdende uitvoering
van artikel 22, eerste lid, aanhef en onderdeel a,
van de Natuurbeschermingswet (wijziging
Besluit beschermde inheemse plantesoorten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij van 17 maart 1995, no. J. 954137, Directie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 22 van de Natuurbeschermingswet;
Gezien het advies van de Natuurbeschermingsraad;
De Raad van State gehoord (advies van 19 mei 1995 No. W11.95.0148;
Gezien het nader rapport van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij 22 juni 1995, no. J. 958289, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Artikel 1 van het Besluit beschermde inheemse plantesoorten1 wordt als
volgt gewijzigd:
a. De nummering van de plantesoorten vervalt.
b. De volgende plantesoorten vervallen:
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Vleeskleurige orchis
Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Gevlekte orchis
Dactylorhiza majalis (Rchb.) – Brede orchis
Hunt & summerh. subsp. Majalis
Dactylorhiza majalis (Rchb.) – Rietorchis
subsp. praetermissa (Druce) D. M.
Moore & Soó
Epipactus palustris (L.) Crantz – Moeraswespenorchis
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. – Grote muggenorchis
Orchis morio L. – Harlekijn
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Welriekende nachtorchis.
c. Na de plantesoort «Narthecium ossifragum (L.) Hudson» wordt de
volgende plantesoort toegevoegd:
Orchidaceae spp. – Orchideeën, alle soorten.
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ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
1

Stb. 1973, 487, gewijzigd bij Besluit van 23
mei 1991 (Stb. 329).

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 juni 1995
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
Uitgegeven de twintigste juli 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTING
Op grond van de Overeenkomst inzake de internationale handel in
bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten (CITES) zijn alle
soorten orchideeën beschermd (lijst II).
Bij Wet van 28 oktober 1993 (Stb. 586) is een in- en uitvoerverbod voor
beschermde inheemse planten in de Natuurbeschermingswet
opgenomen. Bij het op artikel 22 van de Natuurbeschermingswet
gebaseerde Besluit beschermde inheemse plantesoorten (het Besluit) zijn
reeds lang onder meer acht inheemse orchideeën aangewezen als
beschermde inheemse plantesoort. Ten gevolge van de hiervoor
aangeduide wijziging van de Natuurbeschermingswet kan Nederland ter
zake van de bescherming van deze acht orchideeënsoorten volledig
voldoen aan zijn uit CITES voortvloeiende verplichtingen. De 28 overige
inheemse orchideeënsoorten zijn tot op heden echter niet in het Besluit
opgenomen en genoten geen bescherming op grond van de
Natuurbeschermingswet. Er is destijds voor gekozen om uitsluitend de
bedoelde acht soorten als beschermde plantesoort aan te wijzen en niet
ook de overige 28 inheemse orchideeënsoorten. Om praktische redenen
was het namelijk wenselijk het aantal beschermde plantesoorten zo
beperkt mogelijk te houden. Praktische redenen zijn thans niet langer
doorslaggevend nu internationale verplichtingen (CITES) nopen tot de
regeling van in- en uitvoer. Dit kan te zijner tijd niet onder de Wet
bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (Wet BUDEP) omdat deze wet
slechts ziet op uitheemse soorten.
Door de onderhavige wijziging van het Besluit wordt mede voorzien in
de bescherming van de 28 overige inheemse orchideeënsoorten. In plaats
van de acht oorspronkelijke orchideeënsoorten worden daartoe alle
soorten (inheemse) orchideeën aangewezen (Orchidaceae spp.).
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
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