Wat te doen met bijvangst van
rivierkreeften
Het Ministerie van LNV heeft vragen ontvangen vanuit de waterschappen over wat men moet
en mag met gevangen en gevonden soorten van de Unielijst invasieve exoten, behorende bij de
EU exotenverordening 1143/2014. Hieronder vallen ook exotische rivierkreeften en de Chinese
wolhandkrab.
Dit artikel is een aanpassing van het artikel over bijvangst uit de nieuwsbrief plaagsoorten van juni
2018.
De waterschappen hadden één concrete praktijkvraag aan LNV:
Wat moet en mag een muskusrattenvanger doen met wolhandkrabben of rivierkreeften als hij/zij
deze vindt in zijn val?
Het antwoord hierop van ambtenaren uit LNV is als volgt:
Algemeen
De EU-verordening 1143/2014 legt geen verplichting op aan personen om exoten (planten of
dieren) van de Unielijst die in het wild worden aangetroffen te verwijderen. De soorten van de
Unielijst zijn niet beschermd. Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming geeft een algemene
beschermingsplicht voor in het wild levende dieren. Met de plaatsing op de Unielijst behorende
bij EU-verordening 2243/2014 is onderbouwd dat het eventueel vangen of doden een redelijk
doel dient, te weten de soorten van de Unielijst te elimineren en beheersen indien zij in het wild
voorkomen. Maatregelen die bij het doden of beheersen worden getroffen moeten voldoen aan
de vereisten van de artikelen 17.2 en 19.3 van de EU-verordening 2243/2014: dieren moet
vermijdbare pijn, stress of lijden worden bespaard. Het melden van exoten is niet verplicht, maar
gevraagd wordt de waarnemingen te melden via SnappdeExoot, bij www.waarneming.nl of
www.telmee.nl om zicht te houden op de aantallen exoten in Nederland.
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Wat te doen met bijvangst wolhandkrab/rivierkreeften?
Artikel 7 lid 1.h van EU-verordening 1143/2014 verbiedt het ‘vrijlaten in het milieu’ van soorten
van de Unielijst. De bijvangst van wolhandkrabben en rivierkreeften was echter al aanwezig in het
milieu, en mag ter plekke worden teruggezet.
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Krabben en kreeften als bijvangst mogen worden gedood, zoals hierboven onder ‘algemeen’
aangegeven. Vermijdbare pijn, stress of lijden moet de dieren worden bespaard. De Visserijwet
1963 geeft een verbod om dieren te bedwelmen, te verwonden of te doden met middelen die in
de Uitvoeringsregeling visserij zijn aangewezen. Daarbij is rekening gehouden met de belangen
van de natuurbescherming en de invloed van het gebruik van bepaalde vang- of lokmethoden op
het welzijn van de dieren.

Op de website van de NVWA
staat uitgebreide informatie
over exoten, waaronder
risicobeoordelingen en
bestrijdingsmethoden:
www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten
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