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Cursus Visserijwet 
 

 
 

 
 
In Nederland sportvissen jaarlijks 
bijna twee miljoen mensen. Daarmee 
is sportvissen in Nederland één van 
de meest beoefende buitenacti-
viteiten, waarvan de populariteit 
overigens nog jaarlijks groeit. Die 
groeiende groep sportvissers kan in 
Nederland in de meeste wateren op 
een uitstekende visstand vissen.  
 
Om dit mogelijk te maken wordt veel 
werk verzet door hengelsportfederaties 
en -verenigingen om de visserijmogelijk-
heden en het beheer van het viswater en 
de visstand te verbeteren. Sportvisserij 
Nederland ondersteunt ze daarbij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportvissers dragen direct bij aan dit 
werk door de aanschaf van de verplichte 
visdocumenten. Om ervoor te zorgen dat 
dit ook gebeurt, is een goede controle op 
het bezit van deze visdocumenten door 
vaardige controleurs met kennis van 
zaken onmisbaar.  
 

 

 

Sportvisserij en visdocumenten 

 
Om te mogen vissen in de binnenwateren 
moet een sportvisser een geldige 
schriftelijke toestemming (‘visvergun-
ning’) van de visrechthebbende in bezit 
hebben. De opbrengst van deze visdocu-
menten wordt gebruikt voor het 
verbeteren van de visserijmogelijkheden, 
het viswater en de visstand en voor de 
behartiging van de belangen van de 
sportvissers. 
 

 

Zwartvisserij 

 
Helaas blijkt uit onderzoek dat nog veel 
sportvissers hun hobby uitoefenen zon-
der in bezit te zijn van de juiste 
visdocumenten. En daardoor dragen zij 
niet bij aan de financiering van al die 
activiteiten die noodzakelijk zijn om de 
sportvisserij in Nederland optimaal 
mogelijk te maken. 
 
Terugdringen zwartvisserij 

 
De verantwoordelijkheid voor de hand-
having van de visserijwetgeving en de 
controle op het bezit van visdocumenten 
ligt primair bij politiekorpsen en buiten-
gewone opsporingsambtenaren. Maar ook 
de georganiseerde hengelsport draagt 
fors bij aan het terugdringen van de 
zwartvisserij.  
 

Door vrijwilligers van hengelsportvereni-
gingen wordt aanvullend veelvuldig 
gecontroleerd op en langs het eigen vis-
water. Door Sportvisserij Nederland 
worden sportvissers zo goed mogelijk via 
diverse media actueel op de hoogte 
gehouden van de visserijwetgeving en 
informatie over de visdocumenten die 
noodzakelijk zijn om ergens te mogen 
vissen.  
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Organisatie van controleactiviteiten 

 
Met de wijzigingen in de Visserijwet per 1 
januari 2007 wordt ook controle en 
handhaving op het bezit van visdocu-
menten meer dan voorheen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de sportvisserijsector en de overheid. De 
sportvisserijsector krijgt hierin een 
grotere verantwoordelijkheid toebedeeld. 
 
 

 
 
 
Op lokaal en regionaal niveau is het 
belangrijk dat de controle op het bezit 
van de juiste visdocumenten goed wordt 
georganiseerd. Daarnaast moeten 
controleurs voldoende kennis en vaardig-
heden in huis hebben om hun werk goed 
uit te voeren. Voor een effectieve 
controle is het ook belangrijk dat hengel-
sportverenigingen intensief samenwerken 
met regionale politiekorpsen en buiten-
gewone opsporingsambtenaren.  
 
Die samenwerking wordt bij voorkeur 
uitgevoerd in een zogenaamde controle-
keten, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van elkaars sterke punten. Zo beschikken 
politie en opsporingsambtenaren over 
vergaande opsporings- en controle-
bevoegdheden, terwijl controleurs van 
hengelsportverenigingen juist veel kennis 
van de lokale visrechtensituatie en 
hengelsporttechnieken hebben. 
 

 

 

Cursusinhoud 

 

De Cursus Visserijwet is uitsluitend 
bestemd voor politieambtenaren. De 
cursus heeft als belangrijkste leerdoel het 
verschaffen van biologische en 
visserijkundige achtergronden van de 
Visserijwet. Zo krijgt u een inleiding in de 
visherkenning ten behoeve van de 
handhaving op minimummaten en Flora- 
en faunawet. Ook maakt u kennis met 
diverse al dan niet toegestane vistuigen. 
Dit ten behoeve van de controle en 
handhaving van de Visserijwet als geheel 
en op visdocumenten in het bijzonder. De 
cursusduur is een volledige werkdag. 
 
De Cursus Visserijwet wordt door 
Sportvisserij Nederland enkele malen per 
jaar op diverse locaties georganiseerd en 
kan op verzoek tevens ‘in company’ 
worden georganiseerd. Afhankelijk van 
de beschikbare tijd (één of twee 
dagdelen aansluitend) en kennisbehoefte 
wordt altijd in overleg een cursus-
programma op maat samengesteld. 
 

 
 

Cursus controle sportvisserij 

 

De Cursus Controle visdocumenten is 
vooral bestemd voor controleurs van 
hengelsportverenigingen en Boa´s. In 
deze cursus komen alle onderdelen aan 
bod die te maken hebben met de 
controle aan de waterkant. In deze 
cursus vooral aandacht besteed aan de 
sociale vaardigheden. 

Als u nog vragen heeft over de Cursus Visserijwet, kunt u contact opnemen met 

onze sectie Educatie. 


