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Aan de Flora- en faunawet van 1998 zijn inmiddels
Besluiten toegevoegd die de wet op onderdelen concretiseren.
· Inde wet wordt nadrukkelijk een plaats ingeruimd voor het
welzijn van in het wild levende dieren. Vangmiddelen die
onnodig lijden van dieren veroorzaken, zijn verboden. Onder
andere wordt lijm genoemd.
ACHTERGROND
De Flora- en faunawet is op 25 mei 1998 in de plaats
getreden van de Jachtwet, de (welhaast antieke)
Vogelwet uit 1936; de soortenparagraaf uit de
Natuurbeschermingswet en de Wet bedreigde uitheemse dier- en
plantensoorten.
Belangrijk winstpunt van de Floraen faunawet is dat
nu een integraal
en samenhangend
wettelijk
kader
beschikbaar is. In
de Flora- en fauna16
wet zijn de algemene
spelregels
vastgelegd. Door
middel van ministeriële besluiten (algemene maatregelen van bestuur) zijn vervolgens nadere regels gegeven voor
het beheer en de bestrijding van schade, aangericht
door dieren. Het Besluit 'beheer en schadebestrijding dieren' van 28 november 2000 is inmiddels
gepubliceerd in
Staatsblad
het Staatsblad
van hat Koninkrijk der Ned 1
en derhalve van
,_~..,;;;-;--- - - - -~ e::_r::•:::nd:a:n_ _~_ .
kracht. Dit Besluit heeft verre521
gaande
consequenties voor de
dagelijkse
dierplaagbestri jding
in ons land.

WELKE DIEREN VALLEN ONDER DE
FLORA- EN FAUNAWET
De Flora- en faunawet heeft tot doel om dieren en
planten te beschermen. Dat geldt niet alleen voor
dieren en planten die met uitsterven worden
bedreigd. Alle het wild levende planten en dieren
vormen in hun diversiteit een onvervangbaar
onderdeel van ons ecosysteem; door dieren en planten te beschermen wordt bevorderd dat 'de mens in
zijn omgang met de wilde flora en fauna niet te
licht naar eigen voordeel rekent'. (einde citaat).

HEEFT DE WETGEVER EEN STEEKJE
LATEN VALLEN?

Catches:

~1ts. Shi'l,kes. mice, tlcas. t1cks. mites
~~:· rolhacnes'. scorpions. brown roclu~o
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Beschermde inheemse
diersoorten zijn alle van
nature in ons land voorkomende
zoogdieren,
vogels, amfibieën, reptielen en vissen met uitzondering van 'gedomesticeerde' dieren (denk aan
de verwilderde rotsduif, ook wel huisduif genoemd),
schadelijke dieren zoals de zwarte en bruine rat, de
huismuis en de vissoorten waarop de Visserijwet van
1963 van toepassing is. Voor diersoorten die niet
onder de hier genoemde categorieën vallen, zal naar
verwachting aanvullende regelgeving volgen.
(Daaronder zullen ongetwijfeld het vliegend hert
vallen, de vuurvlinder en andere dagvlindersoorten.) Op uitheemse diersoorten zoals kakkerlakken,
muskusratten en faraomieren heeft de Flora- en faunawet geen betrekking; dergelijke (plaag)dieren
behoeven blijkbaar geen bescherming en mogen dus
gewoon worden bestreden.

BESTRIJDINGSMIDDELEN

In artikel 11 van het Besluit wordt met verwijzing
naar art. 15 (lid 2) v/d wet nadrukkelijk gesteld dat
het verboden is om zich buiten gebouwen te bevinden met o.a. klemmen die niet uitsluitend geschikt
en bestemd zijn voor het vangen en doden van mollen, zwarte en bruine ratten of
huismuizen en met vallen
(m.u.v. kastvallen). Ook
lijm wordt genoemd
als één van de verboden middelen.
Vreemd
genoeg
betrekt de wetgever hierbij alleen
het feit dat men
zich met deze middelen niet buiten
gebouwen mag bevinden indien 'redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de betrokken
middelen zullen worden
gebruikt voor het doden
of vangen van dieren'
(einde citaat betr.
art. 11 uit de
Memorie van Toelichting).
Men
ZOU hieruit kunnen opmaken dat
gebruik binnenshuis wèl toegestaan
is. Dit kan de wetgever toch niet bedoeld

hebben? Juristen buigen zich momenteel over deze
vreemde (en ongetwijfeld onbedoelde) gevolgtrekking. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

PROVINCIALE VRIJSTELLING NODIG
De meeste inheemse in het wild levende diersoorten
zijn dus beschermd volgens de Flora- en faunawet.
Toch kunnen de bosmuis, de veldmuis, de huisspitsmuis en de huismus, de kauw, roek, spreeuw en de
zwarte kraai plaatselijk aanzienlijke schade aanrichten. Dan kan het belang van een bestrijding zwaarder wegen dan de bescherming van de dieren.
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In zo'n geval moet pèr - #
object eerst een Provinciale
Vrijstelling worden verleend, voordat de gediplomeerde ongediertebestrijder aan de slag mag gaan.
P.S.
Wist u dat schadebestrijding op zon- en feestdagen
volgens artikel 74 van de Flora- en faunawet niet is
toegestaan? Ontheffing zal alleen bij hoge uitzondering worden verleend.

De Bestrijçlingsmiddelenwet uit 1962 geeft precies
aan welke middelen zijn toegelaten om plaagdieren
te vangen en te doden. In de Flora- en faunawet
wordt hiernaar verwezen. In de wet zelf wordt wel
een opsomming gegeven van de middelen die voor
de jacht zijn toegestaan: onder andere geweren, fretten en eendenkooien. Aanvullend is het op grond
van het Besluit van november vorig jaar ook toegestaan om kastvallen en klemmen te gebruiken die
uitsluitend geschikt en bestemd zijn voor zwarte en
bruine ratten, mollen of
huismuizen (geen pootklemmen). Vangkooien worden eveneens genoemd als
geoorloofd middel bij de voorkoming en bestrijding van de
schade die zwarte kraaien aanrichten. Voor de
stroperij zijn vangkooien NATUURLIJK
niet toegestaan!
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