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Programma 

20.00 uur  Aanleiding 
 
 
  Zesde jaar VISpas 
 
 
  Registreren van controlegegevens 
 
 
  Aanpassingen Visserijreglementen 
 
   
  Politie 
 
 
 
 Pauze 
 
  
  Aal en boetebedragen 2012 
 
 
  Controleurs Sportvisserij 
 
 
  Vragen 
 
 
22.00 uur Einde 



Aanleiding 

Aanpassingen reglementen 
 

Aal wordt toch nog meegenomen 
 

Netwerken 
 

Enquête 



Zesde jaar VISpas 
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VISpas 2007 - 2012 

Groei door o.a. : 
 

 eenduidigheid, begrip VISpas  

 campagne radio, VIS-TV, VISblad, Website, Beurzen  

 veel mensen gaan vissen (sociale acceptatie) 

 actieve verenigingen: hengeldag, vislessen basisschool, jeugdcursus 

 ledenadministratie & Centrale ledenregistratie, machtigingen! 

 verkooppunten (VISplanner) 

 meer én intensieve controle door controleurs Sportvisserij & Boa’s 



VISpas 2007 - 2012 

2006  beleidsplan controle visdocumenten  

 

 uniformering voorwaarden VISpas 

 meer wateren in de Landelijke lijsten 

 online ledenadministratie & centrale ledenregistratie 

 cursus controle sportvisserij & cursus Visserijwet 

 veldgids controle Visdocumenten 

 herkenbaarheid controleur Sportvisserij (kleding+pas) 

 aanstellen Boa’s 

 online registratie controle (BRS) 



VISpas 2015 

2010  ALV Beleidsplan 2010-2015 

 
De sportvissers als klant meer bieden  

 
 Meer en beter viswater 

 
 Meer viswateren via de VISpas beschikbaar 

 
 verbeteren van de visstand (in casu het viswater) 
 vergroten van bereikbaarheid/ toegankelijkheid van viswateren 
 uitbreiden van opleidingen, begeleiding en stimulering van 

sportvissers 
 versterken imago van de hengelsport in de samenleving 



Visdocumenten 2015 

Online lid worden via de HSV 
 Keuze HSV 
 Digitale VBL 
 Digitale waterlijsten om te 

printen 
 
Digitale waterlijsten via  
www.visplanner.nl 
 
En een App 
 I-Phone 
 Android 

http://www.visplanner.nl/


Controle 2015 

2010  ALV Beleidsplan 2010-2015 

 
Versterken van de hengelsportverenigingen 

 
Meer vrijwilligers en activiteiten voor sportvissers 

 
 Meer ledenwerving  
 Vergroten van betrokkenheid van en binding met leden 

 
 Intensiveren sturing en handhaving gedrag van sportvissers 
 Uitbreiden public relations naar lokale overheden en instanties 



Vastleggen controlegegevens  
Inzicht & Raadplegen 
Rapporteren 
Evaluatie Controle Sportvisserij 
Maatregelen nemen 

BOA-Registratiesysteem 



Controle door eigen sector 

Aantal BOA’s 
in BRS 

BOA-
controles 

Waar 
schuwingen 

proces verbalen 

Groningen Drenthe 7 2.345 131 131 

Friesland 7 505 28 65 

Oost-Nederland 39 5.997 547 392 

Midden-Nederland 15 2.105 92 122 

MidWest Nederland 22 2.397 236 141 

Zuidwest-Nederland 36 14.144 873 1292 

Limburg Groene Brigade 

Totaal  126 27.493 vs 
16.356 

1907 vs 986 2.143 vs 1.573 

Federatieve Boa’s 2011 



BOA-Registratiesysteem 

Schriftelijke 

toestemming 

51% 

Nachtvissen 

11% 

Niet toegestaan 

vistuig 

7% 

Levend aas 

7% 

Teveel hengels 

7% 

Overige 

6% 

Gesloten tijd 

aassoort 

4% 

Meerdere 

overtredingen 

4% 

In nabijheid van 

stuw 

2% 

Vistuig aan het 

water 

1% 
Ondermaatse vis 

0% 

Verzorging 

onthouden 

0% 

Weigeren 

medewerking 

0% 

Gesloten tijd 

vissoort 

0% 



Overzichten per VBC 



Ook controleurs sportvisserij? 

 Pilot Sportvisserij Oost-Nederland 
 Dit jaar uitbreiding 
 Volgend jaar landelijk systeem 
 Ondersteuning Sportvisserij 

Nederland en Federaties 

 Vastleggen controlegegevens Sportvisserij 
 Inzicht & Raadplegen 
 Rapporteren 
 Evaluatie Controle Sportvisserij 
 Maatregelen nemen 



Controle door eigen sector 

2008 2009 2010 2011

Federatie Groningen Drenthe 45 46 49 48

Sportvisserij Friesland 15 18 24 20

Sportvisserij Oost-Nederland 141 121 162 175

Federatie Midden-Nederland 117 104 124 132

Sportvisserij MidWest Nederland 150 175 218 224

Sportvisserij ZuidWest Nederland 180 234 255 292

Sportvisserij Limburg 126 117 127 126

Totaal 774 815 959 1017

Aantallen controleurs sportvisserij 



Een goede handhaving 

Deze jaren laten zien dat: 
 
 we een eigen verantwoordelijkheid hebben en ook nemen 
 het mogelijk is vrijwilligers te werven voor controle binnen de sector 
 een centraal registratiesysteem een goed beeld geeft van de inzet en 

resultaten 
 een goede handhaving bijdraagt aan sociale acceptatie van de 

hengelsport 
 een goede handhaving bijdraagt aan ledengroei 
 een goede handhaving er voor zorgt dat er in meer wateren gevist kan 

worden 
 het ministerie vertrouwen in ons heeft gekregen dat we zelf 

verantwoorde regels kunnen opstellen en handhaven (bv aal) 





Aanpassingen visserijreglementen 

WANNEER? 
 

Ministerie communiceerde 1 maart 
 
Wordt niet gehaald! 
 
Op z’n vroegst nu in de maand mei 



Aanpassingen visserijreglementen 

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN 
 
(artikel 6 Reglement voor de binnenvisserij 1985) 
 
In het tijdvak van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het 
verboden te vissen met de hengel geaasd met: 
  worm (of nabootsingen daarvan) 
  stukje vis (ongeacht hoe groot) 
  slachtproducten 
  alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen 
    kleiner dan 2,5 cm. 
  dood visje 

 



Aanpassingen visserijreglementen 

VISSOORTEN FLORA- EN FAUNAWET 
 
rivierdonderpad;kleine- en grote modderkruiper; 
elrits; bittervoorn; meerval; steur; houting; rivierprik; 
beekprik en gestippelde alver.  
 
Deze dienen na eventuele vangst onmiddellijk in hetzelfde 
water te worden teruggezet. 



GESLOTEN TIJD VISSOORTEN 
 
(artikel 2 Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985) 
 
Vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt, mag men in die periode 
niet voorhanden hebben. Na eventuele vangst onmiddellijk in 
hetzelfde water terugzetten. 
Snoek van 1 maart tot en met 30 juni 31 mei ?????? 
Barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep, winde en vlagzalm 
van 1 april tot en met 31 mei. 
Snoekbaars en baars van 1 april tot de laatste zaterdag van mei. 
Beekforel, beekridder, bronforel van 1 oktober tot en met 31 maart. 
Rivierprik van :1 november t/m 31 januari en van 1 maart t/m 30 april. 
Zeeforel, zalm, beekforel, elft, fint, kwabaal, serpeling, sneep,  
vlagzalm, zeeprik en meerval het gehele jaar. 
 

Aanpassingen visserijreglementen 



MINIMUM MATEN VISSOORTEN 
 
Aal/Paling* 28 cm, Forel 25, Snoek 45 cm, Baars** 22 cm,  
Kopvoorn 30 cm, Snoekbaars 42 cm Barbeel 30 cm, Rietvoorn 15 cm  
Vlagzalm 35 cm Beekridder 25 cm Serpeling 15 cm Winde 30 cm 
Bot 20 cm Sneep 30 cm Zeelt 25 cm, rivierprik 20 cm 
 
* Het is voor houders van een (kleine) VISpas verboden om paling in bezit te hebben 
 

* * Het is toegestaan (m.u.v. het IJsselmeer), om ondermaatse baarzen levend 
voorhanden te hebben op voorwaarde dat de vis wordt bewaard  
in een leefnet of aker(emmer) en levend wordt teruggezet, in het zelfde water. 
 
Het aantal dode baarzen onder de minimummaat dat iemand in bezit mag hebben,  
(m.u.v. IJsselmeer) als aas, is vastgesteld op maximaal 20 stuks. 

Aanpassingen visserijreglementen 



MINIMUM MATEN ZEEVISSOORTEN 
 
Vangt iemand een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, 
dan moet deze direct in hetzelfde water worden teruggezet.  
Deze bepaling is ook van toepassing als de betreffende soort  
wordt gevangen in het kust- en binnenwater! 
 
Feitcode H666 
 
Zeebaars  36cm 

Aanpassingen visserijreglementen 



Aanpassingen visserijreglementen 

NACHTVISSEN 
 

Huidige situatie: alleen in juni, juli, augustus, uitgesloten natuurgebieden 
In de rivieren en in die wateren waar ontheffing voor is: het hele jaar door. 
 
Nieuwe situatie: hele jaar door, overal, uitgesloten natuurgebieden 
En de verhuurder en visrechthebbende kunnen het verbieden. 
 
Al jaren ontheffingen in Oost en Noord-Oost Nederland,  
gereguleerd door een aparte Nachtvis toestemming. 
Positief: sociale controle, extra wateren, schuilmiddelen 
In 2012 wisselen Fryslan, Groningen Drenthe en Oost-Nederland uit 
Vanaf 2013 Landelijke Nachtvis toestemming 
 
Regels voor schuilmiddelen veranderen niet! 



Aal 



Aal en controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wijzigingen Visserijwet 2007 

 

 Grotere eigen verantwoordelijkheid 

 Zelf terugzetverplichting ingevoerd 2009 

 Wettelijk verbod voorkomen voor sportvissers binnenwater 

 Toch nog te veel overtredingen door kleine groep 

 

 Extra controle, met name op hotspots! 

 Voorlichting, communicatie en handhaving van groot belang 

 Betrek BOA 



Aal en Sportvissers 

A. Binnenwater  

 Dioxinewateren; bezitsverbod (economisch delict!) 

 September – november; bezitsverbod (economisch delict) 

 VISpas (90% binnenwater): 

   Vergunningvoorwaarde: direct terugzetten hele jaar 

 

 Overtreden voorwaarde = vissen zonder toestemming: 120 euro 

 

B. Kust-, zeegebied en zee (geen vergunning bij max. 2 hengels) 

 wettelijke terugzetplicht (hele jaar) 

 wettelijk verbod voorhanden hebben (hele jaar) 

  

 Overtreden van B = economisch delict! 



Aal en Beroepsvissers (1) 

 

 

 

 

Dioxine maatregelen  

 

 Visverbod aalvistuigen in zoute wateren 

 Visverbod aalvistuigen in zoete wateren 

 Bezitsverbod in zoute en zoete wateren 

 

 

 

 

 

 

  



Aal en Beroepsvissers (2) 

Hele jaar: 

 Administratieplicht vanaf één aal 

 

September, oktober en november: 

 Verbod gebruik aalvistuigen  

 Verbod voorhanden hebben aalvistuigen 

 Verbod voorhanden hebben van aal (bijvangst) 

 

Overtreding is economisch delict! 



Actuele ontwikkelingen 

    

  



Actuele ontwikkelingen 

   Wijziging Visserijwet (wetsvoorstel 32574) 

 Stroperij tegengaan: 

 1. Vissen zonder toestemming wordt economisch delict 

 2. Overtreden minimummaten en gesloten tijden wordt economisch delict 

 

    Gevolg: hogere straffen + meer opsporingsbevoegdheden 

 

 Afschaffen spieringtuig (omschrijving in Visserijwet 1963 vervalt) 

 

 Uitbreiden bevoegdheden in art. 55 Visserijwet 1963: 

- Zelf vistuigen lichten 

- Zelf leefnetten, bakken etc. openen 

 

 

  



Boete bedragen 

Vissen zonder toestemming (art. 56 Visserijwet) 
Feitcodes: 
H645 a (1 of 2 hengels):   120 euro 
H645 b (1 peur):   190 euro 
H645 c (meer dan 2 hengels):   280 euro 
 
Niet op eerste vordering opsporingsambtenaar afgeven 
schriftelijke toestemming (art. 55 Visserijwet) 
Feitcode: H647 b (hengels of peuren):  85 euro 

 

Vistuigen voorhanden hebben waarmee je niet mag vissen 

Feitcodes: H 662 a – H 662 e   85 – 240 euro 
 
 



Boetebedragen 

Gesloten tijd aassoorten in april – mei 

Feitcode: H 652 a:   85 euro  

 

Nachtvisverbod, maar diverse uitzonderingen 

Feitcode: H 656:   85 euro 

 

Verbod gebruik levend aas 

Feitcode: H 664:   340 euro (2011: 180) 

 

Gesloten tijden voor vissoorten  

Feitcode: H 668:   * 

 

Minimummaten voor vissoorten  

Feitcode: H 666:   * 

 



Controle door eigen sector 

2008 2009 2010 2011

Federatie Groningen Drenthe 45 46 49 48

Sportvisserij Friesland 15 18 24 20

Sportvisserij Oost-Nederland 141 121 162 175

Federatie Midden-Nederland 117 104 124 132

Sportvisserij MidWest Nederland 150 175 218 224

Sportvisserij ZuidWest Nederland 180 234 255 292

Sportvisserij Limburg 126 117 127 126

Totaal 774 815 959 1017

Aantallen controleurs sportvisserij 



Controleurs Sportvisserij 

1000 Controleurs sportvisserij 
 
 Cursus controle sportvisserij 

 visserijregels+ communicatie 
 controleren als team  
 kleding+pas 

 
 Minimaal 52000 controles per jaar!  

 wat tref je aan? 
 wat doe je er mee? 
 registreren? 
 voor wie, waarom? 



Alleen controleur Sportvisserij? 

 
Registratie wat leden vragen/willen weten? 

 
  

Veel contactmomenten met leden: 
 
 Ambassadeur (binding) 

 kennis van viswater 
 voorlichting (VISpas,wijziging regels) 
 verenigingsactiviteiten? 

 
 
 
 

 Ledenwerving/Binding? 
 wegsturen? 
 VBL? 



Ondersteuning? 



Sterker Samen Werken 

 Controleteam vereniging 
 

 Federatieve boa’s (coördinator), politie, gebiedsboa’s 
 

 Sportvisserij Nederland  
 Cursus controle Sportvisserij 
 Cursus Visserijwet (opsporingsambtenaren) 
 www.visplanner 
 informatie+ documentatie 
 www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/promotie  
 www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/controle 
 Online registratie controle sportvisserij 
 enquête 

 
 
 

http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1543
http://www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/controle/?page=controle


Bedankt voor uw aandacht 
 
 

Vragen/opmerkingen??? 
 
 
Enquête 
 terugkoppeling voorjaar 2012 
 



MEERVAL 
Meerval uit de Flora- fauna wet waardoor er op gevist mag worden 
Gehele jaar gesloten tijd, ook voor beroepvissers  
 
Je mag een Meerval niet voorhanden hebben 
waardoor gevangen Meerval direct terug moet worden gezet 
 
 

Aanpassingen visserijreglementen 



Aal regels 

Aal staat in Flora- en faunawet (sinds maart  2009) 

 

 Dus: beschermde diersoort maar…. vrijstelling als 
kan worden aangetoond: 

 

 dat is voldaan aan de Visserijwet 1963 of; 

 

 legaal is ingevoerd of verkregen volgens de 
Flora- en faunawet (aalmesterij, uitzetten 
beroepsvissers). 


