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Dit werkprotocol is eigendom van Visserij Service Nederland. Niets hieruit mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visserij Service 

Nederland, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor de uitvoering 

van werkzaamheden door een ander dan Visserij Service Nederland. 
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1 Achtergrond 

Sinds 2002 is de Flora- en faunawet (FF-wet) in Nederland van toepassing. 

Doelstelling van de FF-wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende 

planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. Dit betekent 

dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit 

uitdrukkelijk (door middel van een ontheffing) is toegestaan. 

Voorafgaand aan bepaalde ruimtelijke ingrepen moet worden vastgesteld of 

beschermde soorten aanwezig zijn. In sommige gevallen kan dit bepaald worden op 

basis van bestaande informatie zoals het Natuurloket of provinciale en 

gemeentelijke bestanden. Daarnaast is het vaak nodig om veldonderzoek uit te 

voeren om actuele gegevens te verzamelen. 

Afhankelijk van de resultaten is het in sommige gevallen nodig om een ontheffing 

op de FF-wet aan te vragen. 

 

In dit document wordt beschreven hoe Visserij Service Nederland op een 

gestandaardiseerde manier visbemonsteringen voor het vaststellen van de 

aanwezigheid van beschermde vissoorten uitvoert. 

Als beschermde vissoorten worden aangetroffen en geen vrijstelling of gedragscode 

geldt, kan Visserij Service Nederland de opdrachtgever begeleiden bij het aanvragen 

van de benodigde ontheffing. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2 Beschermde soorten 

De in de FF-wet opgenomen dieren en planten zijn ingedeeld in verschillende 

tabellen. Dit zijn de volgende:  

- Tabel 1: Algemene soorten 

- Tabel 2: Overige soorten 

- Tabel 3: Specifieke soorten 

Voor soorten die onder tabel 1 vallen bestaat een algemene zorgplicht. Hiervoor 

geldt een vrijstelling indien er sprake is van bestending beheer. De soorten in tabel 

2 en 3 vallen onder de zwaardere beschermde soorten. Tijdens uitvoering van 

Doorlopende ontheffing visbemonsteringen Flora- en faunawet 

Visserij Service Nederland beschikt over een doorlopende ontheffing voor het 

‘vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van beschermde 

vissoorten ten behoeve van onderzoek’. Daardoor zijn we in staat om de 

bemonsteringen op korte termijn uit te voeren zonder administratieve 

handelingen vooraf. In principe is het mogelijk dat we na een aanvraag van een 

opdrachtgever al de volgende dag de bemonstering uitvoeren. 
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bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkeling dient er gewerkt te worden volgens 

een goedgekeurde gedragscode of ontheffing. 

De volgende vissoorten zijn beschermd volgens de FF-wet: 

 

Tabel 2 

Kleine modderkruiper   Cobitis taenia 

Paling*                                            Anguilla anguilla 

Rivierdonderpad   Cottus gobio 

Tabel 3 

Bijlage 1 AMvB 

Beekprik    Lampetra planeri 

Bittervoorn   Rhodeus cericeus 

Elrits     Phoxinus phoxinus 

Gestippelde alver  Alburnoides bipunctatus 

Grote modderkruiper  Misgurnus fossilis 

Bijlage IV Habitatrichtlijn 

Houting    Conegonus oxyrrhynchus 

Steur    Acipenser sturio 

* Over de beschermde status van de paling bestaat veel onduidelijkheid. Zie bijlage I 

voor een toelichting op de geldende regelgeving. 

 

3 Werkwijze veldonderzoek 

Als aanvulling op eventueel beschikbare informatie over het voorkomen van 

beschermde soorten voert Visserij Service Nederland een veldonderzoek uit.   

 

Elektrovisserij 

De bemonstering wordt in 90% van de gevallen uitgevoerd door middel van 

elektrovisserij. Hierbij worden wateren op een gestandaardiseerde manier 

bemonsterd, waarbij de volgende richtlijnen worden gehanteerd: 

- Bemonstering vindt plaats in de oeverzone of bij kleine, ondiepe wateren over 

de hele breedte; 

- Maximale effectieve bemonsteringsdiepte elektrovisserij 1 tot 1,5 meter 

(afhankelijk van zichtdiepte en geleiding van het water); 

- Er worden indien mogelijk trajecten met een lengte van 250 meter bevist 

(vergelijkbaar aan KRW-systematiek); 

- De coördinaten en lengte van de bemonsterde trajecten worden vastgelegd 

door middel van een GPS; 

- Bemonstering vindt plaats vanuit een boot die handmatig of met een 

buitenboordmotor wordt voortbewogen; 

- Bij watergangen die te ondiep of klein zijn om vanuit een boot te vissen wordt 

wadend of vanaf de oever gevist met een draagbaar elektrovisapparaat; 

- Per bemonsterd traject wordt het aantal exemplaren per beschermde soort 

geteld; 
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- Van de overige vissoorten wordt per traject een schatting van het aantal 

exemplaren gemaakt; 

- Indien wenselijk worden niet alleen de FF-wetsoorten geteld, maar ook soorten 

van de Rode lijst of de Habitatrichtlijn (Natura 2000). Deze soorten zijn 

opgenomen in bijlage II bij dit document; 

- Nadere wensen van de opdrachtgever worden in overleg  ingevuld en 

uitgevoerd. 

Het tellen van het aantal beschermde soorten is geen vereiste vanuit de FF-wet, 

maar het kan nuttige informatie bieden over de verspreiding van de soort binnen 

een gebied en over de populatieomvang. Deze gedetailleerde gegevens kunnen van 

belang zijn bij het aanvragen van een ontheffing en opstellen van mitigerende 

maatregelen om schade aan de populaties van beschermde soorten te voorkomen. 

 

Andere vistuigen 

In specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij water dat te zout of te diep is om elektrisch 

te vissen kan een bemonstering met andere vistuigen noodzakelijk zijn. Een 

bruikbaar alternatief is een fijnmazige zegen (broedzegen). Ook kan het in 

uitzonderlijke gevallen voorkomen dat bijvoorbeeld met een boomkor wordt gevist 

om de aanwezigheid van bijvoorbeeld rivierdonderpadden op harde structuren als 

mosselbanken op grote diepte vast te stellen.  

Omdat dit uitzonderingen zijn, hebben we voor deze gevallen geen 

gestandaardiseerde werkwijze. Wel hebben wij uitgebreide ervaring met de 

genoemde vistechnieken, waardoor we in staat zijn om per geval een effectieve 

werkwijze vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visserij Service Nederland beschikt over de benodigde ontheffingen en materialen  

voor de uitvoer van deze bemonsteringen. 

Voordelen elektrovisserij ten opzichte  van schepnetbemonsteringen 

De bemonstering door middel van elektrovisserij heeft verschillende voordelen 

ten opzichte van schepnetbemonsteringen die door verschillende bureaus 

regelmatig worden uitgevoerd. De belangrijkste voordelen zijn: 

1.  Het is mogelijk om effectief te vissen tussen structuren als riet, 

waterplanten en steenstort. Door middel van elektrovisserij worden de vissen 

hier ‘tussenuit getrokken’, terwijl er met een schepnet niet of niet effectief 

gevist kan worden. 

2.  Door middel van elektrovisserij kan in korte tijd een grote oppervlakte 

worden bevist. Elektrovisserij is effectief in een straal van circa 1 meter 

rondom de anode, waardoor een gebied van circa 4 m2 in één keer wordt 

bevist. Vooral als vanuit een boot wordt gevist is het daarnaast mogelijk om in 

korte tijd een behoorlijke afstand af te leggen. Een traject van 250 meter is in 

een half uur tijd te bemonsteren. 

3.  Niet alleen de beschermde vissoorten worden effectief bevist, maar ook 

alle andere vissoorten worden door middel van elektrovisserij gevangen. 

Daardoor wordt gelijk een beeld verkregen in de gehele visstand in het 

betreffende water.  
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4 Andere diersoorten en planten 

Tijdens de visbemonstering kunnen wij indien wenselijk ook de aanwezigheid van  

de FF-wet beschermde amfibieën en waterplanten monitoren. Ook nemen wij in het 

broedseizoen de locaties van op het water broedende vogels als fuut en meerkoet 

in de bemonstering mee. De precieze locaties van nesten leggen we vast met 

behulp van een GPS. 

Voor het bemonsteren van deze diergroepen en planten werkt Visserij Service 

Nederland samen met enkele gespecialiseerde ecologische bureaus. 

 

5 Verwerking gegevens 

De gegevens van de bemonstering worden door Visserij Service Nederland verwerkt 

in een (beknopte) rapportage. In deze rapportage worden globaal de volgende 

gegevens opgenomen: 

- Beschrijving werkwijze bemonstering; 

- GPS-coördinaten bemonsterde trajecten; 

- Aangetroffen beschermde soorten en aantallen per traject; 

- Aangetroffen overige vissoorten en schatting aantallen per traject; 

- Effectbepaling van werkzaamheden op beschermde soorten; 

- Beknopte aanbevelingen mitigerende maatregelen; 

- Vaststellen noodzaak ontheffing. 

De rapportage wordt digitaal als PDF aan de opdrachtgever geleverd. 

Als de opdrachtgever wenst dat de bemonsteringsgegevens op een andere manier 

worden verwerkt en aangeleverd kan dit in overleg worden bepaald. Het komt 

bijvoorbeeld ook regelmatig voor dat Visserij Service Nederland alleen de 

bemonsteringsgegevens aanlevert en dat de effectbepaling wordt uitgevoerd door 

de opdrachtgever. Ook komt het voor dat de opdrachtgever naast de 

bemonsteringsgegevens aanvullend een inschatting (expert judgement) van de kans 

op voorkomen van beschermde vissoort wil hebben.  
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6 Aanvragen ontheffing 

Als op basis van de bemonsteringsgegevens wordt vastgesteld dat een ontheffing 

noodzakelijk is, kan Visserij Service Nederland professionele ondersteuning bieden 

bij het aanvragen van de ontheffing. Hierbij maken we gebruik van de informatie uit 

de Soortenstandaards die voor enkele vissoorten zijn opgesteld. 

Belangrijk hierbij is om rekening te houden met het feit dat er na indiening van de 

ontheffingsaanvraag een wettelijke beslistermijn van 16 weken geldt. Het is dus 

belangrijk om de aanvraag vroegtijdig in te dienen!  

 

7 Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Willem Kroon of Bram van 

Wijk van Visserij Service Nederland. 

 

Naam Telefoon E-mail 

Jan-Willem Kroon 06-10603781 kroon@visserijservicenederland.nl 

Bram van Wijk 06-53643682 info@visserijservicenederland.nl  

 

mailto:kroon@visserijservicenederland.nl
mailto:info@visserijservicenederland.nl
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Bijlage I Beschermde status paling 

Er bestaat veel onduidelijkheid over de beschermde status van de paling. Daarom 

wordt in deze bijlage uitgelegd hoe de bescherming van de paling is geregeld. 

 

Sinds 2009 is de paling opgenomen in tabel 2 van de Flora- en faunawet. Dit is te 

vinden in de ‘Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, 

bijlage 2’. Deze regeling is te vinden via de volgende link: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013485/geldigheidsdatum_12-03-2013#Bijlage2. 

Het motief voor opname is dat de paling ‘in zijn voortbestaan wordt bedreigd of het 

gevaar loopt in zijn voortbestaan te worden bedreigd’.  

 

Er geldt echter een uitzondering, die is opgenomen in de ‘Regeling vrijstelling 

beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet, artikel 20a’: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013486/geldigheidsdatum_12-03-2013#14 

Dit artikel luidt als volgt: 

 1. Van de verboden, bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de wet, en het 

 verbod op het onder zich hebben van beschermde inheemse diersoorten, 

 bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet, wordt vrijstelling verleend voor 

 de aal (Anguilla anguilla). 

 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is alleen van toepassing, indien 

 kan worden aangetoond: 

− dat is voldaan aan het bij of krachtens de Visserijwet 1963 bepaalde, of 

– dat de aal in Nederland is gebracht of verkregen overeenkomstig het bij of 

krachtens de wet bepaalde en met inachtneming van de basisverordening en 

uitvoeringsverordening. 

Dit betekent dat door beroepsvissers wel op paling mag worden gevist, mits wordt 

voldaan aan de richtlijnen uit de Visserijwet. 

Voor andere werkzaamheden dan beroepsvisserij geldt deze uitzondering echter 

niet, omdat dit geen relatie heeft met de Visserijwet. Daarom moet bij deze 

werkzaamheden voldaan worden aan de regels van de Flora- en faunawet. In de 

praktijk wordt in de meeste gevallen volstaan met algemene mitigerende 

maatregelen (zorgplicht) en worden geen aanvullende soortspecifieke maatregelen 

voor de aal genomen. 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013485/geldigheidsdatum_12-03-2013#Bijlage2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013486/geldigheidsdatum_12-03-2013#14
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Bijlage II Overzicht beschermde vissoorten 

Naam FF-wet Habitatrichtlijn Rode lijst 

Barbeel   Bedreigd  

Beekforel    Verdwenen  

Beekprik Tabel 3 Bijlage II Bedreigd  

Bittervoorn  Tabel 3 Bijlage II Kwetsbaar  

Elft  Bijlage II  

Elrits  Tabel 3  Bedreigd  

Fint   Bijlage II Verdwenen  

Gestippelde alver Tabel 3  Gevoelig  

Grote modderkruiper Tabel 3 Bijlage II Kwetsbaar  

Houting Tabel 3 Bijlage IV  

Kleine modderkruiper Tabel 2 Bijlage II  

Kopvoorn   Kwetsbaar  

Kroeskarper    Kwetsbaar  

Kwabaal    Bedreigd  

Paling Tabel 2   

Rivierdonderpad Tabel 2 Bijlage II  

Rivierprik  Bijlage II  

Serpeling    Kwetsbaar  

Sneep    Bedreigd  

Steur Tabel 3 Bijlage IV Verdwenen  

Vetje    Kwetsbaar  

Vlagzalm    Verdwenen  

Winde    Gevoelig  

Zalm  Bijlage II  

Zeeprik   Bijlage II  
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