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Vissen met levend aas geen 
misdrijf
Op onze site is op woensdag 13 augustus 2014 een 
bericht verschenen over een wijziging met betrek-
king tot het vissen met levend aas. Het Besluit verbod 
gebruik van levend aas is ingetrokken en vervangen 
door artikel 1.18 van het Besluit houders van dieren, 
één van de AMvB’s op grond van de Wet dieren. Dat 
besluit is met ingang van 1 juli in werking getreden. 
 
De auteurs van het bericht stellen dat vissen met 
levend aas nu een misdrijf is geworden. Zij menen 
namelijk dat artikel 1.18 verband houdt met artikel 
2.1, derde lid, van de wet. Dat luidt als volgt:
“Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts 
gedragingen worden aangewezen die in ieder geval 
worden gerekend tot de verboden gedragingen, 
bedoeld in het eerste lid.”
 
Het eerste lid is de opvolger van het bekende 
artikel 36, lid 1, GWWD. Op grond van het derde lid 
kunnen bepaalde gedragingen dus onder het begrip 
mishandeling of benadeling van welzijn worden 
gebracht.
De lijst van gedragingen die bij AMvB zijn aange-
wezen als in ieder geval verboden staat echter in 
artikel 1.3 van het Besluit houders van dieren, 
getiteld Verboden gedragingen ten aanzien van 
dieren:
 
Als gedragingen als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, 
van de wet worden aangewezen:
a.  het zich ontdoen van een dier;
b.  het schoppen van een dier;
c.  het zodanig slaan van een dier dat dit letsel ten 

gevolge heeft;
d.  het onderwerpen van een dier aan een explo-

sieve, bijtende of brandende stof;
e.  het weiden van een dier op niet beweidbaar land 

of, anders dan voor korte duur, weiden op
 slecht beweidbaar land;
f.  het zich vervoeren of verplaatsen, het zich laten 

vervoeren of laten verplaatsen of een ander
 doen vervoeren of doen verplaatsen op een dier 

of in of op een vervoermiddel dat wordt
 voortbewogen door een dier, indien dat ver-

voeren of verplaatsen de krachten van dat dier
 kennelijk te boven gaat, of indien het dier daartoe 

kennelijk niet geschikt is.
 
Artikel 1.18 Besluit houders van dieren staat daar 
helemaal los van.

Bij de parlementaire behandeling van de Wet dieren 
is niet veel over levend aas gezegd, maar wel een 
paar keer dat het is gebaseerd op artikel 2.3 van de 
wet (Gebruik van dieren). Het Besluit houders van 
dieren is mede gebaseerd op artikel 2.3, tweede en 
vierde lid van de wet. Artikel 1.18 moet dan geba-
seerd zijn op artikel 2.3, vierde lid, van de wet – en 
dat is in artikel 8.11, tweede lid, strafbaar gesteld als 
overtreding.
Van geen enkel lid van artikel 2.3 is overtreding 
strafbaar gesteld als (commuun) misdrijf. 

Het probleem dat de auteurs signaleren (geen 
mini meer mogelijk) is dus hopelijk helemaal geen 
probleem ...
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