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7. Nadere regeling Uitwisseling van Viswateren
Aanleiding
Vaker is in het bestuur de uitwisseling van viswateren, de problematiek binnen sommige federaties
en het optreden van een aantal verenigingen in deze aan de orde geweest.
De uitwisseling van viswateren via de VISpas is een van de belangrijkste wensen van sportvissers
(zie ook onderzoeksrapport ‘Wat wil de sportvisser?’ Mulier Instituut maart 2017) en derhalve een
belangrijk speerpunt van de georganiseerde hengelsport. Het is dan ook een hoofddoelstelling van
Sportvisserij Nederland: ‘het streven naar een zo eenvoudig mogelijk en zo groot mogelijke
toegankelijkheid van viswateren’ (statuten, artikel 3 ‘Doel’).
Dankzij de onderlinge uitwisseling van viswateren (en de forse uitbreiding hiervan) worden
primaire belangen van de sportvissers gediend en heeft de Nederlandse hengelsport een heel uniek
product verkregen, mede waardoor het aantal aangesloten sportvissers de afgelopen tien jaar
enorm is toegenomen (van 350.000 naar 520.000 personen).
Via de VISplanner is afgelopen jaren echter nadrukkelijk inzichtelijk geworden welke wateren wel
of niet landelijk worden uitgewisseld.
Binnen sommige federaties wordt nagenoeg al het viswater uitgewisseld, binnen andere federaties
veel minder.
Sommige hengelsportverenigingen wisselen nagenoeg niets landelijk uit (soms nog wel
grootschalig met buurverenigingen) en presenteren zich hier zelfs heel actief mee binnen en buiten
Nederland onder de titel ‘Bij ons koop je de grootste VISpas van Nederland’. Aldus zijn zij bezig te
profiteren van de goedwillende inzet van wel uitwisselende verenigingen.
Daarnaast zijn er verenigingen die visrechten huren van (delen van) zogenaamde openbare
vaarwateren (grote rivieren en kanalen) en deze alleen ter beschikking stellen aan hun leden,
terwijl deze wateren tot 2006 met een sportvisakte eenvoudig toegankelijk waren voor alle
sportvissers (zogenaamde ’vrije hengel’). Hierdoor zijn de mogelijkheden voor sportvissers door
hen beperkt.
Het vermeende organisatiebelang prevaleert blijkbaar boven het gezamenlijke sportvissersbelang.
Problematiek
Dit alles leidt er toe dat:
- de belangen van de Nederlandse sportvissers door de hengelsportorganisatie(s) niet
optimaal worden gediend;
- een van de belangrijkste doelstellingen van de georganiseerde hengelsport wordt ondermijnd;
- er onvrede bij sportvissers is en frictie tussen hengelsportorganisaties ontstaat;
- en mogelijk op den duur hierdoor ook discussie over de huur van visrechten van publieke wateren
zou kunnen ontstaan (een cruciale basis voor de gehele Nederlandse hengelsport).
Ondanks dat de uitwisseling van viswateren ten behoeve van de sportvissers één van de
belangrijkste doelstellingen is binnen de hengelsport, zijn hierover binnen de georganiseerde
hengelsport weinig gezamenlijke afspraken gemaakt.
Alleen de federaties dienen wateren waarvan de federatie beschikt over het visrecht landelijk uit te
wisselen conform de statuten van Sportvisserij Nederland (artikel 9.2.g).
Naar de hengelsportverenigingen zijn er echter geen (minimale) gezamenlijke regels.
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Federatie Groningen Drenthe beschikt over de visrechten van nagenoeg alle viswateren in haar
gebied, dus hier speelt het probleem niet.
Andere federaties hebben afgelopen jaren naar hun verenigingen heel veel werk gemaakt van de
uitwisseling en hiervoor federatieve regels opgesteld (bijv. binnen Midwest Nederland moeten
aangesloten verenigingen minimaal 90% van wateren uitwisselen -in overleg met de federatie- en
hiervoor krijgen ze een vergoeding voor de huur- en beheerkosten van betreffende wateren). Deze
regelingen verschillen per federatie.
Maar er zijn ook federaties -waar vele viswateren niet voor alle landelijk aangesloten sportvissers
worden uitgewisseld- die naar hun verenigingen geen regels voor uitwisseling kennen en dergelijke
regels in de huidige setting naar verwachting ook niet snel zullen kunnen realiseren.
Bij het ontbreken van afspraken / regels zijn verenigingen veel moeilijker aan te spreken om meer
wateren uit te wisselen (alleen op hun solidariteitsgevoel), laat staan dat er überhaupt enige acties
door de federatie en Sportvisserij Nederland kunnen worden ondernomen.
Mogelijke acties kunnen zijn bij niet / veel te weinig landelijk uitwisselen een oranje VISpas voor
de leden (alleen toegankelijk voor eigen verenigingswater) of verdergaand.
(N.B. Eventueel kan ook nog worden gedacht aan een landelijke systematiek voor vergoeding van huur- en
beheerkosten vanuit Sportvisserij Nederland (gelden NOC*NSF / Nederlandse Loterij??), waardoor federaties die dit nu zelf kennen- extra financiële ruimte krijgen en federaties -die dit nu niet kennen en ook niet kunnen
realiseren- worden gesteund. Dit discussiepunt / idee is op de ledenvergadering van 9 juni 2018 niet aan de
orde).

Uitgangspunt
In principe zouden nagenoeg alle viswateren waarvan de georganiseerde hengelsport
visrechthebbende is (tegen de huidige betaling van de sportvissers) zonder problemen kunnen
worden uitgewisseld. Dit sluit ook aan bij het belang van de sportvissers.
Vanzelfsprekend blijven bij uitwisseling visrechten en dus beleid, beheer en aansturing bij de
visrechthebbenden (men behoudt zeggenschap).
Het gaat om gelegenheid bieden (het wordt niet drukker op betreffende wateren), gastvrijheid (het
merendeel betreft publieke wateren), dienstbaar zijn aan alle aangesloten sportvissers en finaal
een nog sterker product VISpas én meer aangesloten sportvissers ten gunste van de gehele
Nederlandse hengelsport (ofwel men krijgt ook niet minder leden).
Uitzonderingen voor uitwisseling zijn natuurlijk mogelijk voor kwetsbare beken, afgesloten
visvijvers of wateren waarbij de huurder dit verbiedt (in overleg kan er meestal wel veel) e.d.
Voorstel nadere regelgeving
Het gaat bij nadere regelgeving niet om dwang, maar om een sterkere overlegpositie voor
federaties naar de niet uitwisselende verenigingen ten dienste van alle aangesloten sportvissers. In
het uiterste geval biedt het een aangrijpingspunt tot het eventueel kunnen nemen van maatregelen
door de betreffende federatie in samenwerking met Sportvisserij Nederland.
Het gaat er ook om de doelstelling uitwisseling van viswateren als hengelsportorganisatie meer,
serieus ‘handen en voeten’ te kunnen geven.
Met nadere regelgeving worden verenigingen die thans wel uitwisselen geenszins benadeeld, maar
worden hun (en alle aangesloten) sportvissers juist gediend!
Voorgesteld wordt om als eerste, minimale stap qua nadere regelgeving over landelijke uitwisseling
van viswateren in te voeren de verplichting voor de aangesloten hengelsportverenigingen:
1) de voormalige openbare vaarwateren waarvan men visrechthebbende is landelijk uit te wisselen
(waren tot 2006 ook voor iedereen toegankelijk via de sportvisakte; zogenaamde vrije hengel);
2) de grotere, regionale wateren waarvan men visrechthebbende is landelijk uit te wisselen (boven
lokaal belang).
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Voorgesteld wordt verder deze verplichting via een nieuw artikel in het huishoudelijk reglement van
Sportvisserij Nederland in te voeren, zodat alle federaties over dit ‘handvat’ kunnen beschikken.
Nieuw artikel Huishoudelijk Reglement Sportvisserij Nederland:
Landelijke uitwisseling van viswateren
Artikel 6
1. Om de doelstelling (statuten art. 3) te komen tot optimale mogelijkheden voor de
sportvissers door een zo eenvoudig mogelijk en zo grote mogelijke toegankelijkheid van
viswateren te realiseren, is zo veel mogelijk uitwisseling van viswateren door de bij de federatie
aangesloten hengelsportverenigingen middels de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren
gewenst.
2. Hengelsportverenigingen dienen minimaal de zogenaamde openbare vaarwateren en grotere,
regionale wateren waarover zij de beschikking hebben, hetzij als gebruiker/visrechthebbende,
hetzij op basis van een machtiging verleend door derden die een zodanige openstelling toelaat,
open te stellen voor alle binnen Sportvisserij Nederland aangesloten sportvissers via uitwisseling
middels de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Voorstel van bestuur:

-instemmen met voorgaand nieuw artikel 6 inzake landelijke
uitwisseling van viswateren in het Huishoudelijk Reglement
van Sportvisserij Nederland.
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