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Casus: de “groene” 
groene BOA 

Plaats: Brouwershaven 

Tijdstip: 22.57 uur 



 

De organisatie SZWN  

 

• Aangesloten sportvissers    148000  

• Aangesloten verenigingen   245 

• Dagelijkse bestuurders   3 

• Bestuursleden totaal    6 

• Medewerkers     9 

• Boa’s      30 

 

 

 





 

 

 

 

 

Doelstellingen SZWN   

• Het behouden en verkrijgen van visrechten in 
Zuidwest Nederland. 

• Streven naar aantrekkelijke, natuurlijke, 
gevarieerde en duurzame visstanden. 

• Een goede bereikbaarheid en bevisbaarheid van 
viswater. 

• Het werken aan een beter imago van de 
sportvisserij en het vergroten van de achterban. 

• Ondersteuning van verenigingen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De BOA’s van SZWN   

• Ongeveer 30 vrijwillige BOA’s 

• 15500 controles 

• 1100 verbalen 

• Werkgebied: 

– Brabant 

– Zeeland 

– Bijna geheel Zuid-Holland 

 

 

 



Handhaving door BOA’s 
SZWN 

• Handhaving van de Visserijwet 1963 

– Reglement voor de binnenvisserij 1985 

• Bijvoorbeeld art 3: verbod op verkopen van vis voor hen 
die met hengel of peur vissen 

• Bijvoorbeeld eisen aan aalfuiken 

– Reglement gesloten tijden en minimummaten 1985 

– Uitvoeringsregeling visserij 

• Bijvoorbeeld vrijstelling vissen met kunstaas 
Oostvoornsemeer 

 

 

 



Maar natuurlijk ook…. 

• Flora en faunawet 

– Artikel 13 

• Verbod op onder zich hebben van niet in 
overeenstemming met ViW gevangen paling 

• Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 

– Artikel 36 

• Wet dieren irt 28b Uitvoeringsregeling visserij 

– Wateren zijn in bijlage 16 van de 
Uitvoeringsregeling visserij opgenomen  

 

 



Wat verstaat de wet 
onder vissen? 

• het te water brengen, te water hebben, 
lichten of ophalen van vistuigen alsmede 
het op enigerlei andere wijze pogen om 
vis uit het water te bemachtigen 



Wat is een hengel? 

• Roede, plus 

• Lijn, plus 

• Haak 

 

• Als één van de drie ontbreekt: geen 
hengel 

 





• Zwartvissen (vissen zonder VISpas) 

• Meenemen van teveel vis  

• Vis verkopen 

• Stroperij met fuiken 

Handhavingsprioriteiten   



Zwartvissen 



Zwartvissen 
aandachtspunten: 

 

• Datum VISpas 

 

• Juiste document 

 

• Leeftijd op de VISpas 



Meenemen (teveel) vis 



Meenemen (teveel) vis 

• Waar moet je op letten: 

– Kijk gewoon eens even rustig rond 

– Let op palingvissers, er is er niet een die voor 
zijn plezier alleen op paling vist 

– Knuppeltje, bloed, fileermessen ed. 

– Voertuigen, vis wordt op de gekste plaatsen 
verstopt 

– Denk ook eens aan het welzijn van dieren, 
bizar wat daar soms mee gebeurt (art 36 
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) 

 



Kanaal Gent Terneuzen 



Wat nu…? 

• Visser ontkent dat het emmertje van hem 
is 



Oplossing: 



Afdoening palingvisserij 

• Geen combibon maar proces-verbaal 

 

–  artikel 13 lid Ffw (onder zich hebben 
van inheemse beschermde diersoort) 
doordat de paling niet overeenkomstig 
de ViW is gevangen. 

 



Vis verkopen 



Vis verkopen 

• Waar moet je op letten: 

– Tsja…… 



 

Palingstroperij in de 
wateren van SZWN 



De aal/paling is geliefd 
bij stropers 

• (Anguilla anguilla) is opgenomen in bijlage 2 van 
de “Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten 
Flora- en faunawet” en valt daarom onder de 
bescherming van de Flora- en faunawet. Er geldt 
op basis van art. 20a van de Regeling vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten Flora- en 
faunawet een vrijstelling als kan worden 
aangetoond dat een aal is gevangen 
overeenkomstig de Visserijwet 1963 dan wel 
legaal is ingevoerd of verkregen. 

 



Ondanks dat de palingstroper zich niets aantrekt van de Visserijwet, 

Flora en Faunawet en zich zeker niet druk maakt over de 

ontsnappingsringen en de minimum maaswijdte van de aalfuik (want 

ze vissen het liefst met hele kleine maaswijdte) is het wel zo dat de 

beroepsvisser ook met aalfuiken vist; vandaar de eisen voor de 

aalfuik:  

 

Voor de aalfuik geldt een minimum maaswijdte van 20 millimeter. Een 

kleinere maaswijdte is voor de aalfuik toegestaan als in de fuik ronde 

ringetjes zijn aangebracht van minimaal 13 millimeter binnenwerks 
en deze zijn geplaatst binnen 20 mazen van de laatste 
aanhechting van de laatste inkeling of de laatste hoepel (art. 

4, lid 2 Reglement voor de binnenvisserij 1985). 

 

Als je ooit een beroepsvisser controleert en de aalfuik voldoet niet 

aan de bovenstaande eisen dan vist ook hij met een verboden 

vistuig. 

  



Soorten fuiken: 
éénwieker 



Soorten fuiken: 
tweewieker 



Soorten fuiken: 
schietfuik en reep 



Soorten fuiken: 
hokfuik 



Waar staan ze en waar 
moet je op letten 

• Paadjes 

• Autootje in de nacht aan de 
waterkant op een gekke plek 

• Mooie stekken 

 





• In de vorige sheet zag je een vijftal fuiken met paling die 
tijdens een postactie op een stroper in beslag zijn 
genomen. Belangrijk voor het opmaken van het proces-
verbaal is dat je alle handelingen heb gezien zoals, het 
lichten van de fuiken, zien dat hij de paling uit de fuik haalt 
(door deze in een bewaarzak te doen), het wassen van de 
fuiken en het weer terugplaatsen of wat ook wel gebeurt 
dat hij de fuiken meeneemt. 

• De strafbare feiten:  

– Artikel 21 Visserijwet 1963 i.v.m. artikel 1a lid 1 W.E.D. 

– Artikel 10 Reglement voor de binnenvisserij 1985 gelet 
op artikel 16 van de visserijwet i.v.m. artikel 1a lid 3 
W.E.D.   

– Artikel 13 Flora en Faunawet i.v.m.  Artikel 1a lid 1 
W.E.D.  

• Omschrijving feit : Paling stropen met behulp van verboden 
vistuigen. 



Stroperij Oosterschelde 



• De twee heren op de vorig sheet betrapten wij op heterdaad 
toen ze bezig waren met het lichten en het weer op nieuw 
plaatsen van een fuik in de Oosterschelde (kustwater), niet 
wetende dat ik van alles foto’s maakte. De twee mannen zijn 
ter plaatse staande gehouden gehoord. De fuik werd in beslag 
genomen. 

• Er is proces–verbaal opgemaakt voor: 

 Uitvoeringsregeling  visserij artikel 12 lid 1: 

 Het is verboden te vissen in het zeegebied en de kustwateren 
met een aalfuik, staand want, hoekwant, aalkistje, enz…. 
 Artikel 1a lid 3 W.E.D.   

• Artikel 13 Flora- en faunawet i.v.m.  artikel 1a lid 1 W.E.D.  

 
 



Hartelijk dank voor uw 
aandacht 

Vragen??????? 


