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Vragen m.b.t. SB Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten Utrecht 2022 - 2026 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 Van een betrokkene uit de provincie krijg ik te horen dat 

de rivierkreeft wettelijk beschermd is en door vissers 
teruggeplaatst moeten worden als ze deze vangen. Kun jij 
technisch nagaan of dit klopt en zo ja op basis van welke 
regelgeving. Graag beantwoording voor bespreking van 
het uitvoeringsprogramma in de commissie van 16 maart. 

 

De inheemse Europese rivierkreeft (Astacus astacus) is inderdaad 
beschermd, en dient direct teruggezet te worden indien gevangen. Dit 
op basis van de Wet natuurbescherming. Omdat deze soort nog maar 
op één plek in Nederland voorkomt (die buiten de provincie Utrecht 
ligt) zal dit niet snel aan de orde zijn. 
  
Voor zover de vraag toeziet op de uitheemse rivierkreeftsoorten, zoals 
de Amerikaanse rivierkreeftsoorten, die genoemd staan in ons 
Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten 2022-2025, geldt het 
volgende. Uitheemse rivierkreeftsoorten zijn geen beschermde soorten 
– er geldt (vanuit de Wet natuurbescherming) alleen een zorgplicht om 
onnodig lijden te voorkomen.  
 
Er zijn in de Visserijwet en de aanverwante visserijregelingen wel 
bepalingen opgenomen wie er op mag vissen en met welke middelen. 
Een particuliere visser met een VISPas mag enkel met een hengel op 
rivierkreeften vissen voor eigen consumptie, een beroepsvisser mag 
(onder voorwaarden) gebruikmaken van korven en fuiken in die 
gebieden waar deze beroepsvisser het schaaldierrecht heeft.  
Uit de Exotenverordening en de Regeling natuurbescherming, artikel 
3.30, volgt dat gevangen uitheemse rivierkreeften door de vanger 
getransporteerd mogen worden mits het transport (aantoonbaar) 
plaatsvindt in het kader van uitroeiing. Het transport moet dan wel zo 
ingericht zijn dat er geen risico bestaat tot ontsnapping en verdere 
verspreiding van de uitheemse rivierkreeften. 
  
Indien de vanger de uitheemse rivierkreeften niet meeneemt voor 
uitroeiing, eigen consumptie (particulier) of om in de handel te brengen 
(beroepsvisser) dan moeten de gevangen uitheemse rivierkreeften 
direct op dezelfde plek worden teruggezet. Dit wordt dan niet gezien 
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als het uitzetten van dieren wat op grond van artikel 28a van de 
Uitvoeringsregeling Visserij verboden is. 
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