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Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sportvisserij Nederland.

Sportvisserij Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede schade welke
voortvloeit uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens
verkregen van Sportvisserij Nederland.

Samenvatting

Sportvisserij Nederland, de aangesloten federaties en de hengelsportverenigingen
leveren jaarlijks een grote inzet om de naleving van de regels uit de voorwaarden bij de
VISpas en de Visserijwet te handhaven, te stimuleren en te monitoren. Dit gebeurt onder
andere door het aan de waterkant controleren van sportvissers door buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) en controleurs sportvisserij. In 2017 zijn er 89 boa’s en
1.295 controleurs sportvisserij ingezet. De kosten voor handhaving door boa’s kwamen in
2017 uit op € 402.500 naast de inzet van 3 tot 4 fte voor coördinatie.
Door de 89 boa’s zijn er 30.656 sportvissers gecontroleerd, dit is een lichte toename van
2% ten opzichte van 2016. Alle controleurs sportvisserij controleerden in 2017 naar
schatting 60.000 sportvissers. Bij 10,9 % van de controles werd iets geconstateerd wat
niet in orde was, van deze overtredingen had 57% betrekking op het ‘vissen zonder
schriftelijke toestemming’ (geen VISpas). Het overgrote deel (95%) van de aangesloten
sportvissers (degenen met een VISpas) houdt zich aan de regels.
De kosten per controle door een boa waren in 2017 lager dan in 2016 en bedroegen €
13,13 (€ 14,52 in 2016). De kosten bestaan uit vergoedingen voor vrijwillige boa’s,
bijdragen aan de opleidingen voor boa’s, vervoerkosten en uitrusting. In 2017 werd via
de VBNE voor circa €25.000 aan subsidie ontvangen van de Rijksoverheid als een
tegemoetkoming in de opleidingskosten van de boa’s. Hiermee konden 75% van de
opleidingskosten worden gedekt.
De door de boa’s uitgevoerde controles worden bijgehouden via de internetapplicatie
www.boaregistratie.nl (BRS). De ‘controleurs sportvisserij’ registreren hun activiteiten in
het ‘Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij’ (RCS,
www.controlesportvisserij.nl). Via dit systeem zijn de 16.221 controles door controleurs
sportvisserij geregistreerd (in 2016: 11.923). De resultaten komen in sterke mate
overeen met BRS.
In 2017 is aan sportvissers in totaal een boetebedrag van ten minste € 200.000
opgelegd. De boetes worden geïnd door het CJIB en gaan naar de staatskas.
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1

Inleiding
Ruim 1.300 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in voor de controle van de
sportvisserij in Nederland. Sportvisserij Nederland, de aangesloten
federaties en de hengelsportverenigingen financieren, coördineren en
faciliteren deze controle. Het doel van de controles is de naleving van de
regels uit de voorwaarden bij de VISpas en de Visserijwet te stimuleren
en te monitoren.
De vrijwilligers en een aantal betaalde krachten zijn opgeleid als
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of als controleur sportvisserij.
Daarbij kan een boa bij geconstateerde overtredingen en relevante
misdrijven ook handhavend optreden. De boa’s en controleurs
sportvisserij registreren hun activiteiten. Op basis van deze registraties is
in voorliggend rapport een overzicht gemaakt van de resultaten van de
controles door boa’s en controleurs sportvisserij in 2017. De resultaten
zijn zowel op landelijk als regionaal niveau uitgewerkt.
Wat zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en
Controleurs Sportvisserij?
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met
opsporingsbevoegdheid. Een boa kan verdachten aanhouden en mag
boetes uitschrijven. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verstrekt de
aktes aan boa's, waarmee deze kunnen aantonen dat ze betrouwbaar en
bekwaam zijn en als boa mogen werken. De boa’s die door de
sportvisserij worden ingezet hebben een opleiding op het gebied van
milieuwetgeving gevolgd, waar de visserijwetgeving onder valt. De boa’s
die voor de sportvisserij werkzaam zijn, zijn doorgaans aangesteld bij een
hengelsportfederatie. Direct toezicht op het functioneren van de boa’s
vindt plaats door de toezichthouder van de politie (bron: www.justis.nl).
Een Controleur Sportvisserij is een vrijwilliger die is aangesteld door een
hengelsportvereniging (verenigingscontroleur) of een hengelsportfederatie
(federatiecontroleur). Deze controleurs mogen alleen controleren op
wateren waar de organisatie die hen heeft aangesteld de visrechten heeft.
De controleurs hebben geen wettelijke opsporingsbevoegdheden. Wel zijn
ze bevoegd om namens de vereniging of federatie de VISpas in te nemen
bij geconstateerde overtredingen. De Controleurs Sportvisserij zijn
herkenbaar aan hun jas en polo (opschrift ‘controle sportvisserij’) en zij
kunnen zich legitimeren met een controleurspas. Verder hebben zij een
cursus gevolgd en dienen zij met goed gevolg een examen af te leggen.

9
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2

Beleid Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland en de federaties willen het controle- en
handhavingsniveau van de afgelopen jaren consolideren. Dit betekent dat
er gestreefd wordt om jaarlijks circa 35.000 controles door boa’s en circa
45.000 controles (schatting) door controleurs sportvisserij uit te laten
voeren. In het beleidsplan ‘Naar buiten!’ van Sportvisserij Nederland
(2015) is controle één van de tien thema’s. Samen met de federaties
wordt ingezet om meer samen te werken met andere organisaties om
kosten beheersbaar te houden en om de kwaliteit van de controles verder
te verbeteren. Het beleid werd in 2017 ondersteund met een bedrag van
€ 402.500 voor boa-controles door de federaties en Sportvisserij
Nederland. Daarnaast is er door de federaties en Sportvisserij Nederland 3
tot 4 fte ingezet voor de coördinatie van de controleactiviteiten.
Eind 2017 waren er in totaal 89 boa’s aangesteld bij de
hengelsportorganisaties, dat zijn er 19 minder dan in 2016. Bij zes van de
zeven federaties was sprake van een afname in het aantal boa’s in 2017
ten opzichte van 2016. Bij Sportvisserij Fryslan bleef het aantal boa’s
gelijk op 5.
Eind 2017 waren er naast de boa’s 1.295 geregistreerde controleurs
sportvisserij actief (10% minder dan in 2016).

2.1

Doelen van controle en handhaving
Controleren van visdocumenten is geen doel op zich, maar is noodzakelijk
om bepaalde doelen voor de georganiseerde hengelsport te bereiken.
Kort samengevat gaat het om deze doelen:
• In de voorwaarden van de VISpas staan regels die de visstand en
het sportvisserijbelang beschermen. Door controle en handhaving
worden deze regels geborgd.
• Contactmomenten met een controleur of boa zorgen voor binding
tussen sportvisser en hengelsportvereniging. Verder biedt een
positieve, actieve grondhouding bij de controle mogelijkheden voor
actieve ledenwerving.
• Voor het imago van de hengelsport is het belangrijk dat de
sportvissers zich aan de wettelijke regels en aan de gedragscodes
houden.
• Stimuleren van lidmaatschap van een hengelsportvereniging. Leden
van een hengelsportvereniging krijgen een schriftelijk toestemming
(VISpas) om in veel wateren te vissen. Via de contributie dragen de
leden bij aan de huur en het onderhoud van viswateren, het
behartigen van de belangen van de sportvisserij.

2.2

Registratiesystemen
De controles door boa’s worden geregistreerd via een onlinemodule op
www.boaregistratie.nl. Deze onlinemodule wordt het boa-
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registratiesysteem genoemd, afgekort BRS. De organisaties die via dit
systeem de controleactiviteiten bijhouden zijn onder anderen de
hengelsportfederaties, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Een
overzicht van alle deelnemende organisaties is weergegeven in Bijlage I.
In BRS worden de controles in drie categorieën bijgehouden:
1. Sportvisserijcontroles
2. Beroepsvisserijcontroles
3. Controles gericht op stroperij
In Bijlage II staat een overzicht van de in BRS gebruikte omschrijvingen
van visserijovertredingen.
De controleurs sportvisserij kunnen hun controles registreren via het
‘Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij’ (RCS). Voor de
federatieve controleurs sportvisserij is registratieverplicht. De controleurs
die voor een hengelsportvereniging werkzaam zijn mogen op vrijwillige
basis hun activiteiten in RCS registreren.RCS is via
www.controlesportvisserij.nl bereikbaar. In 2017 hebben in totaal 179
controleurs (178 in 2016) gebruik gemaakt van RCS om hun
controlerondes en eventueel die van derden te registreren in RCS.

2.3

Categorieën in het boa-registratiesysteem
In BRS staan vijf hoofdrubrieken:
1. “Binnenvisserij door erkende beroepsvissers”: alleen te gebruiken
voor controles van erkende beroepsvissers, dat wil zeggen één van
de 110 personen of bedrijven (peildatum april 2018) die op de lijst
van het ministerie van EZ staan, deze is te vinden op:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/visserij/registraties-visserij/ontheffing-envergunning-visserijwet
2. “Visstroperij: niet erkend als beroepsvisser”: dit betreft het vissen
met beroepsvistuigen door personen of bedrijven die niet op de
lijst van erkende beroepsvissers staan. Deze rubriek moet dus niet
gebruikt worden voor het vissen met de hengel.
3. “Binnenvisserij door sportvissers”: dit betreft alle controles van
personen die met één of meerdere hengels vissen op het
binnenwater.
4. “Kustvisserij sport”: dit betreft alle controles van personen die met
één of meerdere hengels vissen in het kustwater. Welke wateren
onder het ‘kustwater’ vallen staat beschreven in artikel 2 van het
Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970.
5. “Zeevisserij sport”: dit betreft alle controles van personen die met
één of meerdere hengels vissen in de “Visserijzone” of in het
“Zeegebied kustwater”. Welke wateren onder het ‘zeegebied’
vallen staat beschreven in artikel 2 van het Besluit aanwijzing
zeegebied en kustwateren 1970. Met de visserijzone wordt de
Noordzee langs de Nederlandse kust, aansluitend op het zeegebied
en de visserijzone, bedoeld.
De rubriek ‘nachtvissen’ is komen te vervallen omdat aan de hand van het
11
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tijdstip achteraf eenvoudig te bepalen is of een overtreding tijdens de
nacht is geconstateerd.
Nadat een hoofdrubriek is gekozen dient een ‘gedraging’ te worden
gekozen. De gedragingen zijn zo kort mogelijk omschreven. Dat kan
wellicht voor verwarring zorgen. Om dat op te lossen staat er een tabel op
www.boaregistratie.nl waarin alle ´gedraging´ zijn toegelicht. Een
overzicht van de gedragingen in BRS is te vinden in Bijlage II.
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3
3.1

Rapportage controles 2017 voor
Nederland
Controle inspanning door boa’s
Naast de 89 boa’s die zijn aangesteld bij hengelsportfederaties zijn er ook
boa’s van andere organisaties (zie Bijlage I) actief op het gebied van
visserijwetcontroles. De boa’s registreren hun controleactiviteiten in het
boa-registratiesysteem (BRS, zie www.boaregistratie.nl).
In 2017 zijn tijdens de controles vooral sportvissers gecontroleerd
(30.656), daarnaast betrof het 127 controles van beroepsvissers en 160
controles hadden betrekking op stroperijactiviteiten. In vergelijking met
2016 zijn er 2% meer sportvissers gecontroleerd. Ondanks de forse
afname van het aantal boa’s, is het aantal controles licht gestegen.

3.2

Landelijke spreiding controles door boa’s
Onderverdeeld naar VBC-regio (op basis van VBC-gebieden, zie figuur 3.1
en hoofdstuk 3) ontstaat het volgende beeld over de controles door boa’s:

Tabel 3.1

Regio

Controles sportvisserij per VBC-regio

kanalen
meren
rivieren
midden
noordoost
noordwest
oost
zuidoost
zuidwest
zee en kust

Gecontr. personen
2017
toe-/afname
2.115
4%
1.028
0%
6.303
-6%
3.327
-17%
1.692
-16%
5.287
-2%
2.711
2%
3.431
41%
4.573
22%
189
9%

met waarschuwing
2017
toe-/afname
4%
-1%
6%
-4%
7%
-1%
9%
2%
7%
-2%
5%
-2%
6%
-3%
5%
-1%
10%
2%
2%
-7%

met PV's
2017
toe-/afname
3%
1%
6%
2%
5%
-1%
5%
1%
6%
1%
2%
0%
3%
0%
5%
-1%
4%
-2%
1%
-9%

Totaal

30.656

6,8%

4,1%

1,6%

-0,8%

PWratio*
0,7
1,0
0,7
0,6
0,8
0,4
0,6
1,0
0,4
0,7

-0,4%

0,6

* Het aantal PV’s gedeeld door het aantal waarschuwingen is de PW-ratio. Dit getal geeft aan hoe streng of
mild gehandhaafd wordt. Lager dan 1 wil zeggen dat er meer gewaarschuwd dan bekeurd wordt. Hoger dan 1
wil zeggen dat meer bekeurd dan gewaarschuwd wordt.
De naleving van de regels is verbeterd ten opzichte van 2016. Van de
gecontroleerde sportvissers kreeg 6,8% een waarschuwing, terwijl 4,1%
een proces-verbaal kreeg voor het overtreden van de regelgeving. In
totaal is er bij 10,9% van de gecontroleerde sportvissers iets
geconstateerd dat niet in orde was. Dit is 1,1% lager dan in 2016.
In BRS is onderscheid te maken tussen ‘nachtvissen’ en het overdag
13
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vissen. Het nachtvissen heeft betrekking op het vissen tussen twee uur na
zonsondergang en één uur voor zonsopkomst. In 2017 zijn er in de
nachtelijke uren 720 sportvissers gecontroleerd, waarvan 17% een PV
kreeg en 11% een waarschuwing. Tijdens de nachtvisperiode is bij 28,1%
van de sportvissers iets niet in orde, overdag is de naleving beduidend
beter: slechts 10,5 % houdt zich overdag niet aan de regels.

Figuur 3.1

Spreiding van controles over het land, op de achtergrond de
(geclusterde) VBC-gebieden.

© 2018 Sportvisserij Nederland
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De grootste stijging van het aantal controles vond plaats in de regio
zuidoost (41%), de grootste daling in de regio’s midden (17%) en
noordoost (16%).Traditiegetrouw zijn de meeste controles uitgevoerd
langs de grote rivieren.
Het aantal PV’s in verhouding tot het aantal waarschuwingen (PW-ratio) is
in alle regio’s 1 of lager. Gemiddeld lag de PW-ratio op 0,6 en was gelijk
aan 2016. Gemiddeld wordt er in Nederland dus vaker een waarschuwing
dan een PV gegeven.

3.3

Beroepsvisserij en visstroperij
Incidenteel hebben boa’s ook controles uitgevoerd bij visserij met
beroepsvistuigen. Dit gebeurde meestal na meldingen over visserij met
beroepsvistuigen, waarop vervolgens gericht gecontroleerd werd.
In 2017 zijn er 127 controles uitgevoerd bij erkende beroepsvissers.
Daarbij zijn 13 waarschuwingen en 2 PV’s uitgedeeld. Het percentage
overtredingen ligt daarmee op 11,8%. De controles zijn niet random
uitgevoerd en het gaat om een relatief klein aantal controles. Het
percentage overtredingen kan dan ook niet voor de hele beroepsvisserij
gebruikt worden.
In 2017 zijn er ook geregeld stroperij activiteiten waargenomen. Dit
betreft handelingen met beroepsvistuigen waarbij de gebruiker niet
erkend is als beroepsvisser. In deze situaties wordt nagenoeg altijd
zonder toestemming van de visrechthebbende gevist. De opsporing kost
veel tijd, omdat het plaatsen en lichten van vistuigen weinig tijd kost en
vaak op afgelegen plaatsen gebeurt. De pakkans is daardoor klein. In
2017 zijn de boa´s hiervoor 160 keer op pad geweest, vaak na melding
van sportvissers die een verdachte situaties hadden waargenomen. In 42
gevallen kon een PV worden uitgedeeld.

3.4

Type overtredingen door sportvissers
De meest geconstateerde overtreding was het vissen met de hengel
zonder toestemming (geen VISpas; 57%), zie figuur 3.2. Het overtreden
van de voorwaarden van de VISpas is goed voor 14% van de
overtredingen. De voorwaarde dat er zonder nachtVISpas niet ’s nachts
gevist mag worden werd het meest overtreden (4%).

15
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niet kunnen tonen schriftelijke
toestemming; 3,6%

Overige
overtredingen;
2,9%

voorhanden hebben hengel zonder
toestemming; 3,1%
gesloten tijd aassoorten; 3,4%
vissen met levend aas; 3,7%

Vissen zonder VISpas
(>2 hengels); 12,5%

Vissen zonder
VISpas; 57,2%

Overtreden voorwaarde VISpas;
13,7%

Figuur 3.2

Type overtredingen (waarschuwing en PV’s) in 2017.

3.5

Kosten en opbrengsten
In 2017 daalden de investeringen van de sportvisserijorganisaties in de
boa-handhaving met 10% naar €402.500 (Sportvisserij Nederland, 2018).
Dit geld werd onder andere besteed aan vervoerkosten, uitrusting en
vergoedingen voor boa’s, bijdragen aan de opleidingen van boa’s en de
kosten van www.boaregistratie.nl. Op basis van de 89 boa’s die in 2017
waren aangesteld, betekent dit dat een boa € 4.523 per jaar kost. De
directe kosten per boa-controle bedroegen in 2017 omgerekend € 13,13.
In 2017 werd via de VBNE wederom subsidie uitgekeerd door de
Rijksoverheid voor de opleidingskosten van de boa’s. Het ging om circa €
24.700, waarmee 75% van de opleidingskosten (in totaal circa €33.000 in
2017) worden gedekt.
Naast de directe kosten zijn er ook personeelskosten. Er wordt jaarlijks
ongeveer 3 tot 4 fte ingezet door Sportvisserij Nederland en de federaties
voor coördinatie van boa-activiteiten.
De belangrijkste opbrengst van de controle is dat sportvissers de
regelgeving beter gaan naleven en eerder geneigd zijn een VISpas aan te
schaffen en zo bijdragen aan het vergroten van de sportvisserijmogelijkheden. Een positief neveneffect is dat door de aanwezigheid en
zichtbaarheid van boa’s en controleurs sportvisserij langs de waterkant de
sociale veiligheid vergroot wordt. Een ander neveneffect is dat -van de
door de boa’s uitgeschreven processen-verbaal- er in 2017 minimaal
200.000 euro naar de staatskas vloeide (zie tabel 3.2). Een groot aantal
processen-verbaal (107 stuks) is door justitie afgehandeld. De hoogte van
het totale boetebedrag voor deze overtredingen is niet bekend.

© 2018 Sportvisserij Nederland
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Tabel 3.2

Meest voorkomende overtredingen en boetes

Feitcode
H631a
H645a
H645b
H645c
H647b
*H648
H650a
*H650b
H652a
H654
H656
H660
H662a
H662b
H662c
*H662e
H664a
*H666
*H668

Omschrijving boaregistratie.nl
Kustvisserij met >2 hengels of de peur
vissen zonder toestemming (hengel)
vissen zonder toestemming (peur)
vissen zonder toestemming (>2 hengels)
niet kunnen tonen van een toestemming (hengel)
Vissen met verboden vistuig
vistuig voldoet niet aan voorwaarden
Vissen met >2 vistuigen voldoen niet aan voorwaard.
gesloten tijd aassoort
vissen in aangewezen water in bepaalde periode
nachtvissen in door minister aangewezen wateren
vissen nabij stuw/vispassage in grote rivieren
visstroperij: voor dat water verboden vistuig
1 of 2 hengels zonder schrift. toest. voorhanden
>2 hengels of peur zonder schrift. toest. voorhanden
Voorhanden hebben niet toegestaan vistuig
vissen met levend aas
Ondermaatse vis
gesloten tijd vissoort

nvt

overtreding beroepsvissers

nvt
nvt

aantal PV's
2
831
0
141
18
10
8
3
52
1
10
7
7
41
7
4
69
9
1

boetebedrag totaalbedrag
€ 90
€ 180
€ 130
€ 108.030
€ 200
€0
€ 350
€ 49.350
€ 90
€ 1.620
Justitie#
onbekend
€ 280
€ 2.240
Justitie#
onbekend
€ 90
€ 4.680
€ 90
€ 90
€ 90
€ 900
€ 140
€ 980
€ 90
€ 630
€ 90
€ 3.690
€ 130
€ 910
Justitie#
onbekend
€ 370
€ 25.530
Justitie#
onbekend
Justitie#
onbekend

2

Justitie#

onbekend

overige overtredingen sportvissers

57

Justitie#

onbekend

stroperij met beroepsvistuigen en illegale vistuigen

21

Justitie#

onbekend

TOTAAL

1.301

€ 198.830

* Boetebedragen overgenomen uit het ‘Feitenboekje 2016’ (Landelijk Parket, 2016).
# Het boetebedrag wordt door de officier van justitie bepaald, het boetebedrag kan per geval verschillen.

€ 500.000

€20,00

Jaarlijkse controle kosten sportvisserij

€16,00

€ 300.000

€12,00

€ 200.000

€8,00

€ 100.000

€4,00

€-

kosten per proces-verbaal
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Figuur 3.3

Ontwikkeling boa-kosten sinds 2008.
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3.6

Ontwikkeling controle-inspanning sinds 2008
Sinds 2008 is het aantal gecontroleerde sportvissers fors toegenomen,
wat blijkt uit figuur 3.4. Het percentage overtredingen neemt sinds 2008
jaarlijks af. Kreeg in 2008 nog ruim 14,2% van de gecontroleerde
sportvissers een proces-verbaal, in 2017 is dit gedaald naar 4,1%. Dit
betekent dat de naleving van de visserijregels inmiddels op een
acceptabel niveau ligt. De inspanningen op het gebied van controle en
handhaving hebben duidelijk resultaat.
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Figuur 3.4

Ontwikkeling controle-inspanning.

3.7

Vergelijking BRS-output met RCS-output
Omdat sinds medio 2013 de controleurs sportvisserij hun activiteiten ook
digitaal vastleggen in een eigen webapplicatie, kunnen de registraties van
www.boaregistratie.nl (BRS) en www.controlesportvisserij.nl (RCS)
vergeleken worden. In 2017 zijn via RCS 16.221 gecontroleerde vissers
geregistreerd door in totaal 179 van de 1.295 controleurs sportvisserij.
Daarbij moet wel opgemerkt worden dat veel controleurs in tweetallen
controleren en dat sommige controleurs de invoer laten doen door een
collega controleur met een computer. Wanneer op basis van de
registraties van de 179 controleurs sportvisserij wordt geëxtrapoleerd
onder de aanname dat de meeste controleurs in tweetallen controleren
dan worden jaarlijks naar schatting 60.000 sportvissers gecontroleerd
door de controleurs sportvisserij. Samen met de controles door de boa’s
werden er in 2017 circa 90.000 sportvissers gecontroleerd.
Wanneer de uitkomsten van RCS worden vergeleken met BRS valt op dat
de resultaten sterk overeenkomen. In RCS worden bij 10,8% en in BRS
bij 10,9% van de controles overtredingen (waarschuwingen en PV’s)
geconstateerd. Ook in het type overtredingen zijn grote overeenkomsten
(zie figuur 3.2 en figuur 3.5). In RCS betreft 59% van de overtredingen
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het ‘vissen zonder schriftelijke toestemming (hengel)’, in BRS is dit 57%
De andere typen overtredingen hebben dezelfde orde van grootte als in
BRS. Alleen het vissen met meer hengels dan toegestaan werd door de
boa’s relatief vaker geconstateerd (12,5%) dan door de controleurs
sportvisserij (6,9%).

Vissen zonder nachtVISpas
3%

Vissen met meer hengels
dan toegestaan
7%

Weigering
medewerking
1%

Achterlaten afval
2%

Vissen met levend aas
2%
Overige
overtredingen
20%
Geen schriftelijke
toestemming
(VISpas)
59%

Maken kampvuur of barbequeën
3%
In bezit teveel/niet toegestane vis
1%
Figuur 3.5

Gesloten tijd
aassoorten
2%

Type overtredingen in 2017 zoals die door controleurs
sportvisserij zijn geconstateerd en in RCS zijn vastgelegd.
Wat verder opvalt, is dat Controleurs die via RCS registreren vooral in het
oosten en midden van het land actief zijn (zie tabel 3.3 en figuur 3.6).
Verder is de naleving van de regels in de regio zuidwest een
aandachtspunt, zowel in RCS als in BRS worden relatief de meeste
overtredingen in deze regio geconstateerd.

Tabel 3.3

Controles en overtredingen per regio, RCS en BRS

Regio
oost
midden

Gecontroleerde personen
RCS
BRS
3.513
2.711
3.080
3.327

Overtredingen
RCS
BRS
10,6%

9,0%

9,3%

14,0%

zuidoost

2.136

3.431

5,4%

10,0%

zuidwest

1.518

4.573

15,2%

14,0%

noordoost

1.499

1.692

10,5%

13,0%

noordwest

714

5.287

12,6%

7,0%

rivieren

3.008

6.303

14,4%

12,0%

kanalen

520

2.115

6,7%

7,0%

meren

193

1.028

9,3%

12,0%

40

189

17,5%

3,0%

16.221

30.656

10,8%

10,9%

niet toebedeeld
Totaal
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Figuur 3.6

Controles door de 179 Controleurs Sportvisserij die hun activiteiten
in RCS registreren. Op de achtergrond de (geclusterde) VBCgebieden.
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3.8

Rapportage boa-controles per
Visstandbeheercommissie (VBC)
In onderstaande tabel worden de boa-resultaten van 2017 per VBC
weergegeven. Gebieden met hoge percentages overtredingen
(waarschuwing + PV’s >10% boven landelijk gemiddelde) en gebieden
waar weinig controles (<100) zijn gedaan zijn rood gearceerd.

VBC

Aa en Maas (incl Brab. kanalen)
Amstel Gooi en Vecht
Amsterdam-Rijnkanaal
Benedenrivieren en Haringvliet
Brabantse Delta
Delfland
Dommel
Drents Overijsselse Delta
Fryslan
Goeree Overflakkee
Grensmaas
Grevelingenmeer
Hoekse Waard
Hollands Noorderkwartier
Hunze en Aa's
IJssel Plus
IJsselmeer en Markermeer
IJsselmonde
Lauwersmeer
Limburg
Neder Rijn Plus
Noorderzijlvest
Noordzeekanaal
Rijn en IJssel
Rijnland
Rivierenland
Scheldestromen
Schieland en Krimpenerwaard
Stichtse Rijnlanden
Twentekanaal
Vallei en Veluwe
Vechtstromen
Veerse Meer
Veluwe Randmeren
Volkerak-Zoommeer
Voorne en Putten
Waal Plus
Zandmaas (incl Limb. kanalen)
Zuidelijke Randmeren
Zuiderzeeland
niet toebedeeld
Totaal

aantal
aantal
gecontroleerde waarschuwingen
sportvissers
2.392
1.559
735
2.201
1.589
847
873
992
490
73
88
132
22
2.275
757
1.214
112
50
39
166
712
445
998
1.074
1.453
633
173
1.155
1.051
382
1.022
645
4
447
162
664
383
1.705
132
621
189
29.846

101
87
24
143
76
44
48
46
25
14
2
2
1
89
58
61
9
29
1
11
92
34
39
49
100
44
2
134
94
15
107
65
0
36
11
179
36
124
5
46
3
2.037
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Aantal
PV's

%
overtredingen

PW-ratio

89
40
21
103
72
19
47
41
52
17
7
22
4
23
28
53
7
2
0
25
16
19
30
5
39
29
6
61
71
4
55
44
1
13
10
7
26
126
9
12
2
1.243

7,9%
8,1%
6,1%
11,2%
9,3%
7,4%
10,9%
8,8%
15,7%
42,5%
10,2%
18,2%
22,7%
4,9%
11,4%
9,4%
14,3%
62,0%
2,6%
21,7%
15,2%
11,9%
6,9%
5,0%
9,6%
11,5%
4,6%
16,9%
15,7%
5,0%
15,9%
16,9%
25,0%
11,0%
13,0%
28,0%
16,2%
14,7%
10,6%
9,3%
2,6%
11,0%

0,88
0,46
0,88
0,72
0,95
0,43
nvt
0,89
2,08
1,21
3,50
11,00
4,00
0,26
0,48
0,87
0,78
0,07
0,00
2,27
0,17
0,56
0,77
0,10
0,39
0,66
3,00
0,46
0,76
0,27
0,51
0,68
0,36
0,91
0,04
0,72
1,02
1,80
0,26
0,67
0,61
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4

Conclusies
Conclusies:
• De in 2015 ingezette daling van het aantal boa’s zet zich verder door
naar 2017: van 125 naar 89 boa’s. In 2017 hadden alle federaties
met uitzondering van Fryslan minder boa’s dan een jaar eerder.
• Ondanks de verdere afname van het aantal boa’s nam het aantal
gecontroleerde personen met 2% toe ten opzichte van 2016. Het
controleniveau in 2017 bevindt zich 12% onder de beleidsdoelstelling
om het controleniveau van 35.000 controles door boa’s (ongeveer het
niveau van 2014) te handhaven.
• De kosten zijn ten opzichte van 2016 met 10% afgenomen. Omdat
het aantal controles licht toenam ten opzichte van 2016, namen de
kosten per controle af naar €13,13 (2016: €14,52).
• De naleving van de visserijregels door de sportvissers lijkt zich verder
te verbeteren. Aan 4,1% van de sportvissers werd een procesverbaal uitgeschreven (0,4% minder dan in 2016). In totaal werd bij
10,9% van de sportvissers door boa’s iets geconstateerd wat niet in
orde was, wat 1,2% minder is dan in 2016. Uit de gegevens van de
controleurs sportvisserij blijkt dat bij 10,8% van de controles
onvolkomenheden worden geconstateerd.
• Het type overtredingen bleef in 2017 ongeveer gelijk aan de jaren
daarvoor. De meest geconstateerde overtreding was het ‘vissen
zonder toestemming’ (vissen zonder VISpas, 57% van de
overtredingen) gevolgd door het overtreden van de voorwaarden
behorend bij de VISpas (14%).
• Het overgrote deel (95%) van de aangesloten sportvissers (degenen
in bezit van een VISpas) houden zich aan de regels.
• In 2017 zijn door de boa’s in totaal voor ten minste € 200.000 aan
boetes uitgeschreven. Dit is een lager bedrag dan in 2016. Het aantal
processen-verbaal die niet direct met een boete konden worden
afgedaan was 107. Deze processen-verbaal worden afgehandeld door
justitie, de hoogte van eventuele opgelegde boetes door justitie is
niet bekend. De boetes worden geïnd door het CJIB en gaan naar de
staatskas.
• De verhouding tussen het aantal processen-verbaal en het aantal
waarschuwingen (PW-ratio) ligt op 0,6. Er werden net als in 2016 dus
1,6 maal zoveel waarschuwingen als boetes gegeven.
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Bijlage I

Overzicht deelnemers BRS
Sportvisserij
Sportvisserij Nederland
Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
Sportvisserij Fryslân
Sportvisserij Oost-Nederland
Sportvisserij MidWest Nederland
Hengelsportfederatie Midden Nederland
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Sportvisserij Limburg
Algemene Utrechtse Hengelsportvereniging
Terreinbeherende organisaties
Natuurmonumenten
De Hoge Veluwe
Dunea
Geldersch Landschap
Groene Brigade Limburg
Groenservice Zuid-Holland
Goois Natuurreservaat
It Fryske Gea
Kroondomein
Landschap Noord-Holland
PWN Waterleidingbedrijf NH
Recreatie Midden Nederland
Recreatie Noord Holland N.V.
RGV
Stichting Twickel
Zuid Hollands Landschap
Waterschappen
Waterschap Drents-Overijsselse Delta
Waterschap Vechtstromen
Waternet
Samenwerkingsverbanden
Nationaal Park Biesbosch
GAD Gooi en Vechtstreek
SP Handhaving Waddenzee
St. Wildaanrijdingen Nederland
Voordelta Zuid-Holland
Wildlife Crime
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Bijlage II

Feitcode

Nieuwe lijst met gedragingen in BRS
(per 1-1-2016)

omschrijving

Rubriek: binnenvisserij door
erkende beroepsvissers
beroepsvistuigen: zonder schrift.
toest.
beroepsvistuigen: voorhanden
hebben
beroepsvistuigen: gesloten tijd
vistuig
toegestane vistuigen voldoen niet
aan def.
voorttrekken vistuigen
vissen met niet toegestaan vistuig
voorhanden hebben ondermaatse
vis
voorhanden hebben gerookte aal
< 25 cm.
gesloten tijd vissoorten
vissen nabij stuw/vispassage in
grote rivieren

nachtvissen in niet toegestane
wateren
overtreden zorgplicht dieren
weigeren medewerking aan
opsporingsambtenaar
overige overtredingen
Rubriek: visstroperij: niet erkend als
beroepsvisser
beroepsvistuigen: niet erkend als
beroepsvisser
beroepsvistuigen: zonder schrift.
toest.
beroepsvistuigen: voorhanden
hebben
beroepsvistuigen: gesloten tijd
vistuig
toegestane vistuigen voldoen niet
aan def.

© 2018 Sportvisserij Nederland

toelichting/extra informatie
Deze rubriek alleen gebruiken voor gedragingen door
beroepsvissers. Dat zijn bedrijven/personen die door
het ministerie van EZ erkend zijn.
Vissen met beroepsvistuigen zonder schriftelijke toestemming
van de visrechthebbende, dan wel overtreding van
voorwaarden (art 21 Visserijwet 1963 in combinatie met art.
1a onder 1 van de WED)
Voorhanden hebben van beroepsvistuigen zonder bevoegd of
gerechtigd te zijn om daarmee te vissen (art 10 Reglement
voor de binnenvisserij 1985)
Vissen met beroepsvistuigen tijdens de voor dat vistuig
geldende gesloten tijd(art 6 Reglement voor de binnenvisserij
1985)
Het vissen met toegestane vistuigen die niet aan de vereiste
voorwaarden voldoen
Het is verboden vistuigen door het water voort te trekken, er
zijn enkele uitzonderingen (zie art. 5 Reglement voor de
binnenvisserij 1985)
Vissen met een niet toegestaan vistuig (art 2 Reglement voor
de binnenvisserij 1985)
ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet
direct terugzetten, er geldt een uitzondering voor baars (art 3
Reglement minimummaten en gesloten tijden)
voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm.,
geldt ook voor in voorraad hebben, te koop aanbieden,
vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken (art 4
Reglement minimummaten en gesloten tijden)
vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende
gesloten tijd
vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht
binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een
stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen
een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze
vispassage
Vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor
zonsopkomst in wateren waar dat niet is toegestaan (art. 7
Reglement voor de binnenvisserij 1985 in combinatie met
art.24 en bijlage 2 van de Uitvoeringsregeling visserij)
Niet in acht nemen van zorgplicht voor dieren dan wel
dierenmishandeling (art. 1.4 respectievelijk art 2.1 Wet
dieren)
Weigeren medewerking te verlenen aan opsporingsambtenaar
(art. 55, lid 1 Visserijwet 1963)
Visstroperij is het vissen met beroepsvistuigen door
personen die niet op de lijst van erkende beroepsvissers
staan
Vissen met beroepsvistuigen zonder dat men door de minister
van EZ op de lijst is geplaatst van door de minister van EZ
erkende beroepsvissers (art. 55 Uitvoeringsregeling visserij)
Vissen met beroepsvistuigen zonder schriftelijke toestemming
van de visrechthebbende (art 21 Visserijwet 1963 in
combinatie met art. 1a onder 1 van de WED)
Voorhanden hebben van beroepsvistuigen zonder daarvoor
bevoegd of gerechtigd te zijn (art 10 Reglement voor de
binnenvisserij 1985)
Vissen met beroepsvistuigen in de daarvoor geldende gesloten
tijd vistuig (art 6 Reglement voor de binnenvisserij)
Het vissen met toegestane vistuigen die niet aan de vereiste
voorwaarden voldoen
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Feitcode

omschrijving
voorttrekken vistuigen
vissen met niet toegestaan vistuig
voorhanden hebben ondermaatse
vis
voorhanden hebben gerookte aal
< 25 cm.
gesloten tijd vissoorten
vissen nabij stuw/vispassage in
grote rivieren

nachtvissen in niet toegestane
wateren
overtreden zorgplicht dieren

H 648
H 650 a
H 650 b
H 652 b
H 662 a

H 662 d

weigeren medewerking aan
opsporingsambtenaar
Vissen met een niet toegestaan
vistuig
1 of 2 toegestane vistuigen
voldoen niet aan def.
> 2 toegestane vistuigen voldoen
niet aan def.
Vissen in gesloten tijd met staand
net
voorhanden: voor dat water
verboden vistuig
voorhanden: toegest.vistuig geen
schrift. toest.

H 662 e

voorhanden: niet toegestaan
vistuig
overige overtredingen
Rubriek: binnenvisserij door sportvissers
D 515
D 517

valse persoonsgegevens opgeven
weigeren inzage identiteitsbewijs

H022

afval achterlaten

H 200

nachtrust verstoren door rumoer
of burengerucht
geluidhinder voor omwonende /
omgeving
vuurtje stoken

H 205
H 320
H 645 a1
H 645 a2
H 645 a2

geen schrift. toest. met 1 of 2
hengels
overtreding voorwaarde:
nachtvissen
overtreding voorwaarde: bezit
dode karper

toelichting/extra informatie
Het is verboden vistuigen door het water voort te trekken, er
zijn enkele uitzonderingen (zie art. 5 Reglement voor de
binnenvisserij 1985)
Vissen met een niet toegestaan vistuig (art 2 Reglement voor
de binnenvisserij 1985)
ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet
direct terugzetten, er geldt een uitzondering voor baars (art 3
Reglement minimummaten en gesloten tijden)
voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm.,
geldt ook voor in voorraad hebben, te koop aanbieden,
vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken (art 4
Reglement minimummaten en gesloten tijden)
vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende
gesloten tijd
vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht
binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een
stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen
een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze
vispassage
Vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor
zonsopkomst in wateren waar dat niet is toegestaan (art. 7
Reglement voor de binnenvisserij 1985 in combinatie met
art.24 en bijlage 2 van de Uitvoeringsregeling visserij)
Niet in acht nemen van zorgplicht voor dieren dan wel
dierenmishandeling (art. 1.4 respectievelijk 2.1 Wet dieren)
Weigeren medewerking aan opsporingsambtenaar (art. 55, lid
1 Visserijwet 1963)
Vermeld naam binnenwater en soort vistuig. Bijvoorbeeld
harpoen, kokkelbonen, snoekstrik (art 2 reglement
binnenvisserij)
Het vissen met één of twee toegestane vistuigen die niet aan
de vereiste voorwaarden voldoen
Het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen die niet
aan de vereiste voorwaarden voldoen
Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met
staand net (art 6 Reglement voor de Binnenvisserij 1985)
voorhanden hebben van een vistuig dat (op dat moment) op
dat water verboden is. Geldt bijvoorbeeld ook voor dioxine
wateren (art 23b, 25, 26, 28b, 29, 31a uitvoeringsregeling
visserij)
voorhanden hebben van een ander toegestaan vistuig zonder
bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de vereiste
toestemming van de visrechthebbende
voorhanden hebben van een niet toegestaan vistuig (gereed
voor onmiddellijk gebruik)
Deze rubriek alleen gebruik voor het vissen met de
hengel
een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven
niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter
inzage aan te bieden
straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik
te maken van geplaatste of voorgeschreven bakken etc.
geluidhinder
veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de
omgeving
in de openlucht aanleggen, stoken of hebben. (geldt niet voor
kaarsen, fakkels, vuurkorven e. zolang geen gevaar oplevert
voor omgeving (APV)
Vissen zonder schriftelijke toestemming met één of twee
hengels
men wordt geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming
bij het overtreden van de voorwaarden gebruik VISpas of
andere toestemming.
men wordt geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming
bij het overtreden van de voorwaarden gebruik VISpas of
andere toestemming.
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Feitcode
H 645 a2
H 645 a2
H 645 a2

H 645 a2
H 645 b
H 645 c
H 647 b
H 647 c
H 650 a
H 650 b
H 652 a
H 654
H 656
H 660

H 662 b
H 662 c
H 664
H 666
H 668

Rubriek:
H 631 a
H 633 a
H 633 b
H 664
H 666

omschrijving
overtreding voorwaarde:
meeneemlimiet

toelichting/extra informatie
men wordt geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming
bij het overtreden van de voorwaarden gebruik VISpas of
andere toestemming.
overtreding voorwaarde: direct
men wordt geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming
terugzetten aal
bij het overtreden van de voorwaarden gebruik VISpas of
andere toestemming.
overtreding voorwaarde:
men wordt geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming
rallyvisserij
bij het overtreden van de voorwaarden gebruik VISpas of
andere toestemming. Bij rallyvissen wordt vis meegenomen
ter bepaling van de uitslag, zie ook art 1.4 en 2.1 WED)
overtreding andere voorwaarden
men wordt geacht te vissen zonder schriftelijke toestemming
te vissen bij het overtreden van de voorwaarden gebruik
VISpas of andere toestemming.
geen schrift. toest. met 1 peur
Vissen zonder schriftelijke toestemming met één peur
geen schrift. toest. > 2 hengels
Vissen zonder schriftelijke toestemming met meer dan twee
hengels
niet op eerste vordering tonen
Niet op eerste vordering afgeven van een schriftelijke
schrift. toest.
toestemming
niet op eerste vordering tonen
Niet op eerste vordering afgeven van huurovereenkomsten en
huurovereenk/doc's
andere documenten
1 of 2 toegestane vistuigen
Het vissen met één of twee toegestane vistuigen die niet aan
voldoen niet aan def.
de vereiste voorwaarden voldoen
> 2 toegestane vistuigen voldoen
Het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen die niet
niet aan def.
aan de vereiste voorwaarden voldoen
gesloten tijd aassoorten
Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot laatste zaterdag van
mei) met een hengel geaasd met in deze periode verboden aas
Vissen in aangewezen water in
Gaat om aangewezen wateren met een gesloten tijd, zoals de
bepaalde periode
Geul. (art 24 en 25 en bijlage 7 Uitvoeringsregeling Visserij)
nachtvissen in door minister
vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor
aangewezen wateren
zonsopgang. Geldt uitsluitend voor die wateren aangewezen
door Minister (Bijlage 2 uitvoeringsregeling visserij)
vissen nabij stuw/vispassage in
vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht
grote rivieren
binnen een afstand van 75 meter stroomafwaarts van een
stuw, in een bij een stuw aangebrachte vispassage of binnen
een straal van 25 meter voor de bovenmond van deze
vispassage
voorhanden: 1 of 2 hengels zonder voorhanden hebben van één of twee hengel(s) terwijl je geen
schrift. toest.
toestemming (vergunning) hebt om daar te vissen
voorhanden: 1 peur / >2 hengels
voorhanden hebben van één peur of meer dan twee hengels
zonder schr toest
zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen en/of zonder de
vereiste toestemming van de visrechthebbende
vissen met levend aas
gebruik van alle gewervelde dieren als levend aas is verboden
(art 1.18 "Besluit houders van dieren" en art 2.3 en 8.11
WED)
niet onmiddellijk terugzetten van
ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet
ondermaatse vis
direct terugzetten, er geldt een uitzondering voor baars
gesloten tijd vissoorten
vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende
gesloten tijd
weigeren medewerking aan
Weigeren medewerking aan opsporingsambtenaar (art. 55, lid
opsporingsambtenaar
1 Visserijwet 1963)
overtreden zorgplicht dieren
Niet in acht nemen van zorgplicht voor dieren dan wel
dierenmishandeling (art. 1.4 respectievelijk 2.1 Wet dieren)
overige overtredingen
kustvisserij sport
geen schrift. toest. > 2 hengels of
peur
niet op eerste vordering: schr.
toest. > 2 hengel
niet op 1e vordering: schr toest.
overige vistuig
gebruik levend aas
voorhanden hebben ondermaatse
vis
overtreden baglimit zeebaars (max
3)
gesloten tijd vissoorten /
terugzetplicht
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Vissen zonder schriftelijke toestemming met meer dan twee
hengels of de peur
Niet op eerste vordering afgeven van een schriftelijke
toestemming voor > 2 hengels
Niet op eerste vordering afgeven van een schriftelijke
toestemming
gebruik van alle gewervelde dieren als levend aas is verboden
ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet
direct terugzetten
Nog niet geïmplementeerd! Men mag maximaal 3 zeebaarzen
in bezit hebben. (art… Uitvoeringsregeling zeevisserij)
vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende
gesloten tijd. (art 5 c uitvoeringsregeling visserij)
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-Bijlagen -

Feitcode

omschrijving
voorhanden hebben gerookte aal
< 25 cm.
overtreden zorgplicht dieren

weigeren medewerking aan
opsporingsambtenaar
overige overtredingen
Rubriek: zeevisserij sport
H 666

voorhanden hebben ondermaatse
vis
overtreden baglimit zeebaars (max
3)
gesloten tijd vissoorten /
terugzetplicht
voorhanden hebben gerookte aal
< 25 cm.
overtreden zorgplicht dieren
weigeren medewerking aan
opsporingsambtenaar
overige overtredingen

toelichting/extra informatie
voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm.,
geldt ook voor in voorraad hebben, te koop aanbieden,
vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken (art 4
Reglement minimummaten en gesloten tijden)
Niet in acht nemen van zorgplicht voor dieren dan wel
dierenmishandeling (art. 1.4 respectievelijk 2.1 Wet dieren)
Weigeren medewerking aan opsporingsambtenaar (art. 55, lid
1 Visserijwet 1963)

ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet
direct terugzetten
Nog niet geïmplementeerd! Men mag maximaal 3 zeebaarzen
in bezit hebben. (art… Uitvoeringsregeling zeevisserij)
vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende
gesloten tijd. (art 5 c uitvoeringsregeling visserij)
voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm.,
geldt ook voor in voorraad hebben, te koop aanbieden,
vervreemden, afleveren, bewerken of verwerken (art 4
Reglement minimummaten en gesloten tijden)
Niet in acht nemen van zorgplicht voor dieren dan wel
dierenmishandeling (art. 1.4 respectievelijk 2.1 Wet dieren)
Weigeren medewerking aan opsporingsambtenaar (art. 55, lid
1 Visserijwet 1963)
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