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Inleiding 

Zowel op de Cursus controle sportvisserij als op voorlichtings- en opfrisavonden gaven de 

controleurs sportvisserij (verenigings- en federatieve controleurs) aan dat zij voor een 

effectieve controle graag hun controle (veld)activiteiten willen vastleggen in een 

gezamenlijk registratiesysteem.  

 

Voor het vastleggen van deze controlegegevens en overige bevindingen is nu een 

speciaal registratiesysteem ontwikkeld. Dit Registratiesysteem voor Controleurs 

Sportvisserij (RCS) wordt U en andere leden van uw controleteam (zonder kosten) 

aangeboden door Sportvisserij Nederland en de Sportvisserijfederaties. Het is de opzet 

dat u als Controleur Sportvisserij dit programma gebruikt om uw controle(veld) gegevens 

digitaal vast te leggen, in te zien en overzichten te maken van uw controles.  

Maar ook voor uzelf is het niet alleen leuk en leerzaam om uw activiteiten vast te leggen 

maar vooral om te laten zien wat u doet voor uw vereniging of federatie.  

Evaluatie van deze gegevens levert belangrijke informatie op, zowel landelijk als voor uw 

eigen vereniging of federatie om toekomstig beleid te ontwikkelen voor o.a. controle & 

handhaving, voorlichting aan sportvissers en verenigingsactiviteiten. 

Uitgangspunten van het registratiesysteem (RCS) zijn: 

 controleurs sportvisserij kunnen hun controle(veld)gegevens op een eenvoudige 

en snelle manier digitaal vastleggen, inkijken en overzichten kunnen maken. 

 resultaten en bevindingen van de controleurs worden beheerd, gerapporteerd en 

geëvalueerd op verenigingsniveau (eigen wateren), federatief (eventueel Rayon) 

niveau en op landelijk niveau. 

 het draagt bij aan effectieve Controle en handhaving en daarmee het functioneren 

van de hengelsportvereniging en daarmee de georganiseerde hengelsport. 

 het draagt bij aan behoud en werving van leden door gerichte voorlichting over 

visserijregels, VISpas en het verenigingsleven met haar (jeugd)activiteiten. 

 

Veel succes met het registreren van uw controle-gegevens.  
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Wat is het Registratiesysteem voor Controleurs 

Sportvisserij (RCS)? 

Het Registratiesysteem voor Controleurs 

Sportvisserij (RCS) is een softwarepakket voor 

het eenvoudig en snel ONLINE vastleggen en 

raadplegen maken van controle(veld)gegevens 

verzameld door controleurs sportvisserij 

(verenigings-en federatieve controleurs). 

ONLINE wil ook zeggen dat de ingevoerde 

gegevens direct kunnen worden geraadpleegd, 

door de controleurs sportvisserij zelf, leden van 

het controleteam en beheerders van het 

registratiesysteem. Het beheer van de controle-

gegevens is op diverse niveaus geregeld: 

 verenigingsniveau (eigen viswateren) 

 rayon-niveau (indien van toepassing), 

 federatieniveau (alle wateren binnen een federatiegebied)  

 landelijk niveau. 

Voorwaarde en daarmee de kracht van dit registratiesysteem voor Controleurs 

Sportvisserij is dat de (veld)controlegegevens zo uniform mogelijk worden ingevoerd 

(zie BIJLAGE 1: Werkafspraken gebruik veldformulier) 

Welke gegevens worden vastgelegd? 

In RCS worden de veldgegevens van de controle vastgelegd als: naam viswater, locatie 

aan het water, tijdstip, aantal gecontroleerde sportvissers, geconstateerde en aantal 

overtredingen, genomen maatregelen en met wie je de controle hebt gelopen. Bovendien 

is het mogelijk om een attandering te sturen naar de coördinator van de 

hengelsportvereniging of federatie voor ondersteuning, bv door het inzetten van  

federatieve opsporingsambtenaren (Boa’s) 

Wat kun je doen met de gegevens? 

Van de ingevoerde gegevens kunnen kaart/lijst overzichten worden gemaakt en 

geëxporteerd naar programma’s voor het vervaardingen van gedetailleerde overzichten 

en grafieken per verenigings-, federatieve- en landelijke wateren. Na evaluatie van deze 

gegevens kunnen zowel maatregelen als afspraken worden gemaakt in het controleteam 

van uw vereniging of sportvisserijfederaties over o.a.: 

 Concentreren van controle-activiteiten 

 Extra aandachtsgebieden 

 Meer of vooral gerichte voorlichting over visserijregels en VISpas  

 Voorlichting voorwaarden gebruik VISpas en verkrijgbaarheid  

 Gerichte voorlichting aan jeugd op de website of sociale media 

 Gerichte afhandeling van klachten over viswater en visserijmogelijkheden 

 Nader onderzoek en visserijmogelijkheden 

 Gerichte verenigings/federatieve activiteiten 

 Aanvragen ondersteuning van federatieve Boa’s 
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Werken met RCS 

RCS is een online systeem, waarmee Controleurs sportvisserij hun 

controlegegevens kunnen registreren en raadplegen.  

ONLINE wil ook zeggen dat op iedere locatie en op welk tijdstip 

dan ook, gebruik kan worden gemaakt van RCS. Voorwaarde is 

het bezit van een PC, tablet en smart Phone en een 

internetverbinding.  

RCS is op te starten met het internetadres: 

https://www.controlesportvisserij.nl 

Startpagina en Helpdesk 

Op de startpagina treft u informatie aan over het Registratiesysteem Controle 

sportvisserij.  

 

Uw helpdesk voor vragen over het Registratiesysteem voor Controleurs 

Sportvisserij (RCS) is Sportvisserij Nederland. Deze Helpdesk kunt u bereiken 

onder: controleur@sportvisserijnederland.nl  

Inloggen, gebruikersnaam en wachtwoord. 

Gecertificeerde controleurs sportvisserij (federatieve- of verenigingscontroleurs)en 

beheerders van verenigingen en federaties ontvangen op het persoonlijk e-mailadres 

de inlogcodes (gebruikersnaam + wachtwoord). Beheerders ontvangen deze op het e-

mail adres van de secretaris van hengelsportvereniging. Rechtsboven kunt u inloggen 

door de knop Inloggen aan te klikken, Na invoeren van uw inlogcodes logt u in door de 

knop LOGIN te activeren. 

Wachtwoord vergeten!!!!!!!!! 

Indien uw wachtwoord is zoekgeraakt, kunt u deze opvragen door uw gebruikersnaam 

(laatste nummerblok van uw registratienummer op uw controlepas) in te vullen in het 

veld gebruikersnaam en vervolgens het veld ”wachtwoordherinnering” aan te klikken. Uw 

https://www.controlesportvisserij./
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nieuwe wachtwoord wordt naar uw persoonlijk e-mail adres gestuurd. Een correct e-

mailadres is zeer belangrijk in de communicatie met RCS.  

Ingelogd en dan? 

Als u voor de eerste keer toegang krijgt in RCS wordt u gevraagd om eventueel uw 

wachtwoord te wijzigen. Vul uw huidige wachtwoord in en kies zelf een nieuw 

wachtwoord. Vul het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging en klik op Verander 

Wachtwoord. Daarna dient u een aantal basisgegevens in te vullen: o.a. uw naam, adres- 

en emailgegevens. Wanneer u klaar bent klikt u op Bijwerken en vervolgens op HOME. 

Op deze pagina kunt u kiezen uit de volgens menu’s: 

 Beheren of wijzigen onder PROFIEL van o.a. uw adres, - e-mailgegevens 

 Invoer Controle  

 Overzichten Controles 

 Formulieren ( voor attandering naar en indienen van declaraties)  

Met de knop HOME keert u altijd terug naar de startpagina. Met de knop UITLOGGEN keert u terug 

naar de inlogpagina en verlaat u het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS). 

Invoeren van gegevens 

Onder het menu INVOER Controle worden de veldgegevens van uw controle ingevuld en 

moet de locatie van de controle aan het viswater op de google map-kaart worden 

aangegeven.  

De volgorde van invoer van de controlegegevens is gelijk 

aan de gegevens die u hebt genoteerd op het 

Veldformulier Controle Visdocumenten.  

De veldformulieren worden gratis beschikbaar gesteld 

door Sportvisserij Nederland en de aangesloten 

federaties. Extra exemplaren kunnen worden 

aangevraagd bij de federatie waar uw vereniging is 

aangesloten. 

 

VISplanner en toevoegen nieuwe Viswateren   

 

In het registratiesysteem zijn veel wateren uit VISplanner 

al ingevoerd. Afhankelijk van de aan u toegekende 

rechten worden alleen submenu’s en daarmee ook uw 

viswateren getoond waar controles aan kunnen worden 

verbonden. Viswateren die nog niet zijn opgenomen in 

VISplanner (bv verenigingswateren) kunt u zelf 
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toevoegen. Zie ook Viswater Toevoegen onder het hoofdstuk “”invoeren van een 

controle” 

 

Invoeren van een controle 

Het invoerveld van uw controleregistratie is 

voorgeprogrammeerd met uw naam als rapporteur, uw 

e-mail adres en de naam van uw vereniging en/of 

federatie. Maak eerst een keuze (indien van 

toepassing) namens welke 

hengelsportvereniging of federatie u de 

controlesrondes gaat registreren!  

Voorgeprogrammeerd zijn ook zijn de diverse 

invoervelden. De volgorde van invoeren van uw 

controlegegevens is gelijk aan de genoteerde gegevens op uw Veldformulier Controle 

Visdocumenten. Eenvoudiger kunnen wij het u niet maken!  Invoeren van een controle duurt 

circa 1 minuut! 

Onder de volgend submenu’s registreert u achtereenvolgens: 

Datum: Voer vervolgens de datum in door op het symbool  te klikken.  

Tijdstip aanvang en einde controle: Voer de tijd in waarbij uren en minuten 

gescheiden worden door een dubbele punt. 

Favoriete viswateren: Viswateren waar u regelmatig controleert, kunt u als favoriet 

viswater (snelkeuze) toevoegen door onder het submenu Viswater deze op te zoeken en 

te activeren door het klikken op het symbool Diskette. Uw favoriet viswater verschijnt 

vervolgens in het Submenu Favoriet viswater. Door activeren van het rode kruis kunt u 

selectief uw favoriete wateren weer verwijderen. 

Viswater: in het submenu verschijnt de naam van uw viswater opgenomen uit 

VISplanner. Na het kiezen van het water springt de googlemap kaart naar de juiste 

omgeving waar de controlelocatie nauwkeurig kan worden aangegeven. Zie ook 

beschrijving onder Googlemap kaart  

Viswater toevoegen: Het is mogelijk verenigingswateren toe te voegen door het 

plaatsen van een vinkje achter Viswater toevoegen en de naam van het water in te 

voeren. Het nieuwe water wordt toegevoegd in de lijst van wateren onder het submenu 

Viswater. Voor het toevoegen van een viswater is het belangrijk dat u eerst afspraken 

maakt met uw controleteam over de correcte naam van het viswater, zodat het voor een 

ieder lid van uw controleteam duidelijk is welk water wordt bedoeld. 

Google map kaart:  

Bij iedere controle-invoer moet op de Google map kaart het 

(controle)viswater worden opgezocht, uitvergroot en 

nauwkeurig de plaats van de controle worden aangegeven 

met een muisklik. Er verschijnt een Visje-symbool. Deze 

kan nu nog worden versleept naar de juiste plaats. Mutatie 
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van deze controle en de locatie kan na het opslaan nog worden gewijzigd (zie Muteren 

(wijzigen) van ingevoerde gegevens 

Aantal gecontroleerde sportvissers en aantal zonder Geen overtredingen 

 

Wijzigen plaatjes 

Per viswater of per traject van een 

viswater geeft u in het veldblok “Aantal 

gecontroleerde sportvissers” aan het 

aantal sportvissers dat werd 

gecontroleerd. In het veldblok Waarvan 

Geen overtredingen noteert u het aantal 

sportvissers zonder geconstateerde 

overtredingen; Deze sportvissers hebben 

dus alles op orde! Zie vooral bijlage 1: 

Werkafspraken) 

Indien u in veld AANTAL gecontroleerde 

sportvissers en het veld AANTAL 

Waarvan ZONDER overtredingen niet 

de correct ingevuld, ontvangt u daarover een mededeling (rode POP-UP)voor een 

correctie! 

Note: Geen sportvissers aangetroffen! Indien bij een controle op een viswater geen 

sportvissers zijn aangetroffen, is dat belangrijke informatie voor uw vereniging of 

federatie. Er kunnen bijvoorbeeld reden(en) zijn waarom uw leden niet op dit viswater 

(willen)vissen. Dit controleresultaat moet dan ook volledig worden geregistreerd. 

In de veldblokken Aantal gecontroleerd sportvissers en zonder overtredingen wordt dat 

aangegeven met het cijfer “0”. 

Soorten overtredingen 

 

(zie voor een juiste beoordeling van een overtreding zie bijlage 1: Werkafspraken)  
  

Indien bij controle bv. geen 

schriftelijke toestemming (VISpas) 

kan worden getoond of dat een 

overtreding van de voorwaarden voor 

het vissen wordt geconstateerd, 

wordt dat aangegeven door het 

plaatsen van een vinkje (√) in het 

vakje vóór de soort overtreding en 

het invullen van het aantal 

overtredingen. 
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NOTE: bij één sportvisser kunnen meerdere overtredingen worden 

geconstateerd! 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

U hebt op een viswater 12 sportvissers gecontroleerd. Bij 10 sportvissers is geen 

overtreding geconstateerd. Bij twee sportvissers (A+B) zijn overtredingen geconstateerd. 

Sportvisser A kan geen VISpas tonen: u zet een vinkje voor de overtreding “geen 

schriftelijke toestemming (VISpas) in bezit”, en vult in het blok onder aantal een “1”. 

Sportvissers B heeft wel een VISpas, maar geen derde hengeltoestemming en vist met 

levend aas: u zet een vinkje voor de overtreding “Vissen met meer hengels dan 

toegestaan” en aantal “1”, vervolgens een vinkje voor “vissen met levend aas” en aantal 

“1”  

 

Indien het aantal gecontroleerde sportvissers en het 

aantal gecontroleerde sportvissers ZONDER 

overtredingen en de door u aangevinkte 

overtredingssoorten (en aantallen) niet met elkaar 

overeenkomen is het niet meer mogelijk op de 

controlegegevens op te slaan. U ontvangt daarvoor 

een mededeling (pop-Up) op u scherm. Controleer 

en wijzig deze waarden alvorens deze controle op te 

slaan.  

 

Opslaan en vastleggen van controlegegevens 

De controlegegevens worden opgeslagen door de knop OPSLAAN te activeren. 

Muteren (wijzigen) van ingevoerde gegevens 

Muteren van gegevens is 

alleen mogelijk van eigen 

controles. Muteren van deze 

controles is mogelijk onder 

submenu kaartweergave. U 

zoekt op uw geregistreerde 

controle op de kaart (visje), 

activeer deze met een 

muisklik en er verschijnt in 

de pop- up menu met 

kerngegevens van uw 

controle. In de popup verschijnt links boven een klein potloodsymbool. Indien u deze 
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activeert met een muisklik wordt het bijbehorend invoerformulier van uw controle 

geopend.  

Wijzigingen kunnen dan worden doorgevoerd en de locatie (visje-symbool) op de google-

mapkaart eventueel verplaatsen op de juiste locatie. 

Afsluiten van de gewijzigde controle kan door het aanklikken van de knop OPSLAAN.  

Overzichten maken  
 
Het menu OVERZICHT controle geeft u inzicht/overzicht van de geregistreerde 

controles als lijst- of kaartweergave. Bij lijstweergave kan ieder geregistreerde 

controle worden aangeklikt voor meer informatie. Bij kaartweergave kan door een klik op 

het symbool Visje ook meer informatie over de controle worden opgevraagd.  

 

 

 

 

 

 

Algemeen is in beide weergaven mogelijk te kiezen tussen de filters:  

 eigen controles: vinkje plaatsen bij eigen (geregistreerde) controles 

 federatieve controles: voor beheerder federatie 

 verenigingscontroles: voor beheerder (secretaris) hengelsportvereniging 

 Federatieve en verenigingscontroles 

 periode controles: invoeren van een begin- en einddatum 

 

Subfilters: voor Controleurs Sportvisserij & beheerders 

 

Overzichten zijn te verfijnen door te filteren op: 

 begin- en einddatum 

 per viswater  

 per overtredingstype 
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Extra subfilters voor beheerders en federatieve Boa’s 

 

Beheerders hebben toegang tot extra subfilters: 

 federatie: alle wateren van de federatie 

 rayon: keuze uit rayons/districten  

 vereniging: keuze uit een vereniging 

Rapporteren en bewerken  

Het registratiesysteem biedt de mogelijkheid om registratiegegevens na filtering selectief 

te op te vragen, om vervolgens deze te exporten naar in het programma Microsoft Excel. 

In dit programma kunt u de gegevens op talloze manieren ordenen, bewerken, filteren 

en grafieken maken. 

Rapporteren is mogelijk met selecties op:  

Rapport overtredingen: overzicht van 

alle geconstateerd overtredingen 

Rapport controles: details controles 

Rapport viswateren: rapporteren per 

viswater 

 

 

BELANGRIJK: Voor het definitief maken van een rapport (overzicht) controles 

over de jaren 2013 en 2014, dienen eerst alle controles te worden nagelopen op 

AANTAL GECONTROLEERDE SPORTVISSERS en AANTALLEN SPORTVISSERS 

ZONDER OVERTREDINGEN! Het kan voorkomen dat in het veld AANTALLEN 

ZONDER OVERTREDINGEN het aantal is genoteerd van sportvissers die WEL in 

overtreding zijn geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Details controles       
HSV de Rietvoorn 

  
  

  Aantal Aantal Aantal 
   controles  gecontroleerd overtredingen 
Viswater 

  
  

De vijver Groene Velden 1 6 2 
Dragonder-Oost 1 2 0 

driehoeken 1 1 1 
Gemeentewateren Veenendaal 2 4 2 
industrielaan/Grote Pekken 1 2 0 
Stadspark 1 1 1 
Surfvijver  7 21 9 
Valleikanaal 12 36 11 
Veenendaal-Oost 1 2 2 
Vijvers Veenendaal 3 33 4 
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Formulieren  

Formulier Attandering 

Indien bij een controle situaties 

worden aangetroffen die extra 

aandacht behoeven, federatieve 

ondersteuning of verdere acties 

vereisen dan heeft u de 

mogelijkheid om een 

attandering formulier aan te 

maken, in te vullen met 

informatie/opmerkingen en  te 

voorzien van een toelichting en 

deze  te versturen naar uw 

coördinator Controle en 

handhaving van uw vereniging 

of sportvisserijfederatie. 

Formulier declaraties 

Indien er in uw vereniging of 

sportvisserijfederatie afspraken 

zijn gemaakt over de 

vergoeding van gemaakte 

kosten bij het uitvoeren van de controle werkzaamheden, dan biedt dit formulier de 

mogelijkheid om deze te declareren en te versturen naar uw coördinator Controle en 

handhaving van uw vereniging of sportvisserijfederatie. 
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Bijlage 1:  

 
Werkafspraken gebruik Veldformulier Controle Visdocumenten 

 
Veldformulier Controle Visdocumenten 
 
Voorwaarde en daarmee de kracht van het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij is dat 

de controlegegevens door alle controleurs op gelijke wijze (uniform) en correct worden genoteerd 

op de Veldformulieren Controle Visdocumenten.  

TIP: voer de controlegegevens direct in na een controle 

Veldformulier Controle Visdocumenten 

 

 

 

 

 

Controleresultaat 

AANTAL gecontroleerde sportvissers en GEEN overtredingen 

Per viswater of per traject van een viswater dat u controleert geeft u in het veldblok 

Aantal gecontroleerde sportvissers aan het aantal sportvissers dat is gecontroleerd.                                                                     

In het veldblok Geen overtredingen noteert u het aantal, dat alles op orde hebben. 

(GEEN overtredingen) 

 

Voorbeeld: 

 

U hebt op een viswater 12 sportvissers gecontroleerd. Bij 10 sportvissers is geen 

overtreding geconstateerd. Bij twee sportvissers (A+B) zijn overtredingen geconstateerd. 

Notatie:  Aantal gecontroleerde sportvissers = 12,  

 Geen overtredingen = 10                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                     

Note: Als bij een controle op een locatie geen sportvissers zijn aangetroffen, is dat belangrijke 

informatie voor het controleteam en voor uw vereniging of federatie. Er kunnen bijvoorbeeld 

redenen zijn waarom uw leden niet op dit viswater (willen)vissen. Belangrijk is dat 

controleresultaat wordt geregistreerd. In de veldblokken Aantal gecontroleerd sportvissers en 

Geen overtredingen wordt dat aangegeven met het cijfer “0”. 
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Soorten overtredingen 

Er is een selectie gemaakt van 10 soorten overtredingen, met een toelichting welke overtredingen 

hieronder vallen.  

Indien per gecontroleerde sportvisser meerdere overtredingen zijn geconstateerd, kunnen deze in 

betreffend vakje(s) achter  Aantal worden aangegeven (meerdere keuzes mogelijk). 

 
 
Voorbeeld 
 

Sportvisser A kan geen VISpas tonen: u vult bij overtreding “geen schriftelijke 

toestemming (VISpas) in bezit” in het vakje naast Aantal een “1”. 

Sportvissers B heeft wel een VISpas, maar geen derde hengeltoestemming en vist met 

levend aas: u vult bij overtreding “Vissen met meer hengels dan toegestaan” in het 

vakje naast Aantal een “1”, en bij overtreding  “vissen met levend aas” in het vak 

naast Aantal een “1” 

 
 
Toelichting soorten overtreding 
 
1. Geen juiste schriftelijke toestemming (VISpas, Dag-week-jeugdvergunning) in bezit, d.w.z.: 

 Niet kunnen tonen van een geldige (Kleine, Jeugd)VISpas en/of Lijsten van viswateren  

 Niet kunnen tonen van de juiste schriftelijke toestemming als (Kleine,-Jeugd)VISpas, Dag-

Week of Jeugdvergunning 

2. Vissen zonder nachtvistoestemming 

 Niet in het bezit van een Landelijke Nachtvistoestemming of andere nachtvistoestemming 

voor betreffend water in de periode van twee uur na zonsondergang en een uur voor 

zonsopgang 

3. Vissen met meer hengels dan toegestaan, d.w.z.: 

 Vissen met drie hengels zonder derde (Landelijke) hengeltoestemming voor dat viswater 

 Vissen met twee hengels, waarvan slechts een is toegestaan   

   

4. Uitoefenen rallyvisserij 

 Uitoefenen rally- estafettevisserij, of elk andere vorm van visserij waarbij de gevangen 

vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag  

5. Achterlaten vismateriaal en ander afval  

 Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn    

6. Maken kampvuur of barbecueën        

7. Weigering medewerking te verlenen 

8. In bezit/meenemen te veel/niet toegestane vis, d.w.z.: 

 Vissoorten met minimummaat- of met een gesloten tijd 

 Vissoorten genoemd in de Flora & Faunawet 
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 Meer vissen in bezit/meenemen dan toegestaan als genoemd in de voorwaarden 

9. Gesloten tijd aassoorten, d.w.z.:  

 Vissen met aas genoemd in de gesloten tijd van aassoorten 

 Vissen met aassoorten niet toegestaan in de voorwaarden (VISpas, Kleine VISpas, Dag-

weekvergunning, Jeugdvispas)       

 

10.Vissen met levend aas 

 Vissen met levende gewervelde dieren       

11. Overige overtredingen, nl:………………………………………………………….. 

 Alle mogelijke overtredingen die niet zijn genoemd in deze lijst van overtredingen die 

gelden voor betreffend viswater 

Controle uitgevoerd met: 
 
In dit veld wordt aangegeven met wie u de controle heeft uitgevoerd. U kunt de naam van uw 

medecontroleur vermelden in het veld opmerkingen 
Indien controles zijn uitgevoerd met een medecontroleur sportvisserij, dan hoeft maar één 
controleur de gegevens te noteren op het Veldformulier en/of in te voeren in het 
Registratiesysteem!  
 
Opmerkingen 
  
Toelichting over overtredingen, ondernomen acties of aanbevelingen voor toekomstige controle of 

voorlichtingsactiviteiten kunnen kan worden aangegeven in het veld “opmerkingen over 

controle/acties/aanbevelingen”.  

 

Invoeren van veldgegevens in het Registratiesysteem voor controleurs Sportvisserij 

Een uitgebreide instructie over het gebruik van het RCS, het correct invoeren van veldgegevens, 

muteren van gegevens en het maken van overzichten treft u aan in de Handleiding gebruik RCS. 

Updates van het registratiesysteem worden bij het inloggen kenbaar gemaakt. 

Deze handleiding is tevens te downloaden van de website www.controlesportvisserij.nl of 

http://www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/controle/?page=downloads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.controlesportvisserij.nl/
http://www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/controle/?page=downloads
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Bijlage 2: Bevoegdheden van controleurs sportvisserij 
 

 

 

Een sportvisser is als lid van een hengelsportvereniging gebonden aan de statuten en het 

huishoudelijk reglement van die vereniging. Hierin staat dat de sportvisser verplicht is 

om mee te werken aan controles door hengelsportcontroleurs.  

Ook in de "Algemene voorwaarden gebruik VISpas" (zie pagina 3 van de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse viswateren) is de verplichting voor de sportvisser opgenomen om 

de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren ter inzage af te geven aan 

controleurs, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.  

 

Bevoegdheden 

Controleurs van een hengelsportvereniging of federaties zijn vrijwilligers die namens een 

hengelsportvereniging of namens een hengelsportfederatie controleren. De controleurs 

zijn "gewoon" burger dus zij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand 

vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het 

constateren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging of federatie de 

visdocumenten innemen. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende 

vereniging) en de lijst(en) van wateren blijven namelijk eigendom van de vereniging die 

deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook vermeld op pagina 3 van de Landelijke & 

Federatieve Lijst van Viswateren.  

Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan 

moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven of opsturen aan het 

bestuur van de hengelsportvereniging waarvan de visser lid is. De controleur moet hierbij 

de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het bestuur van de 

vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen 

tegen dit lid en of deze zijn visdocumenten terugkrijgt of niet.  

 

Tips voor controleurs 

Als het vermoeden bestaat dat een sportvisser zich niet aan de regels houdt, vraag dan 

eerst naar de documenten en houdt deze vast totdat je weet of je vermoeden juist is. 

Een sportvisser zal zijn documenten immers moeilijker afgeven als hij weet dat ze 

worden ingenomen.  

 

Als je van iedere sportvisser die je controleert gelijk de persoonsgegevens opschrijft en 

de naam van de vereniging, is zijn identiteit bekend en zijn de adresgegevens later te 

achterhalen. Op deze manier kan een sportvisser die lid is van een (aangesloten) 

vereniging altijd later ter verantwoording worden geroepen door zijn bestuur, ook als de 

documenten niet zijn ingenomen. Door van iedere gecontroleerde visser de gegevens bij 

te houden blijkt ook of iemand zich al eerder aan bepaald gedrag schuldig heeft gemaakt 

en blijkt bijvoorbeeld ook of iemand vaker dezelfde smoes gebruikt.  

 

 

 


