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Samenvatting 
 

 

 

Het achtste jaar waarin de georganiseerde sportvisserij Buitengewoon 

Opsporingsambtenaren (boa’s) inzette voor de controle en handhaving van de 

sportvisserij was wederom succesvol. Meer boa´s, meer gecontroleerde sportvissers en 

minder geconstateerde overtredingen. In totaal zijn 38.624 sportvissers gecontroleerd in 

2014, een toename van 14%. Het aandeel uitgeschreven processen-verbaal nam verder 

af van 6,5% naar 5,4%. Traditiegetrouw is het ´vissen zonder schriftelijke toestemming’ 

(geen VISpas) de meest voorkomende overtreding met 67%. Dat het percentage 

sportvissers dat een proces-verbaal krijgt nu voor het achtste opeenvolgende jaar 

afneemt is het resultaat van een succesvol beleid. Waarbij enerzijds een toenemende 

controle-inspanning en anderzijds goede voorlichting ervoor zorgen dat de sportvisser 

zich beter aan de regels houdt. 

 

In 2014 was het budget voor de boa-activiteiten in totaal € 453.000, wat 9% hoger is 

dan in 2013. De kosten per controle lagen in 2014 echter weer lager dan in 2013 en 

bedroegen € 11,73. De kosten bestaan uit vergoedingen voor vrijwillige boa’s, bijdragen 

aan de opleidingen voor boa’s, vervoerkosten en uitrusting. Daarnaast was er 3 tot 4 fte 

nodig voor de coördinatie van boa-activiteiten, dit is personeel in dienst van Sportvisserij 

Nederland en van de zeven federaties. In 2014 waren in Nederland 146 boa’s aangesteld 

door hengelsportorganisaties. De door de boa’s uitgevoerde controles worden 

bijgehouden via de internetapplicatie www.boaregistratie.nl (BRS). 

Verder waren er ruim 1.264 ‘controleurs sportvisserij’ actief. Dit zijn vrijwilligers van 

hengelsportverenigingen die op privaatrechtelijke basis sportvissers controleren. Sinds 

2013 kunnen deze controleurs sportvisserij hun activiteiten centraal registreren via het 

‘Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij’ (RCS) dat via 

www.controlesportvisserij.nl te bereiken is. Via dit systeem zijn de controles van 11.147 

sportvissers inzichtelijk. De resultaten komen in sterke mate overeen met BRS. 

 

In 2014 is aan sportvissers in totaal een boetebedrag van ten minste € 261.000 

opgelegd. De boetes worden geïnd door het CJIB en gaan naar de staatskas. 

 

Het rapport wordt besloten met enkele aanbevelingen, waaronder: 

 Optimaliseer de output van BRS. De zogenaamde ‘Feitcodes’, die ook door het 

ministerie van Justitie worden gebruikt, kunnen nog niet gerapporteerd worden. 

 Verder is het wenselijk om in BRS de overtreding ‘vissen zonder toestemming’ te 

splitsen in het ‘zwartvissen’ (vissen zonder VISpas) en het ‘overtreden van de 

voorwaarden’ (men wordt dan geacht te vissen zonder VISpas vanwege het 

overtreden van voorwaarden). 

 Intensiveer de controles in gebieden waar veel overtredingen zijn geconstateerd of 

waar weinig controles hebben plaatsgevonden. 

 Gebruik de registraties vanuit het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij 

(RCS) voor het optimaliseren van de BOA-controles. 

  

http://www.boaregistratie.nl/
http://www.controlesportvisserij.nl/
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1 Inleiding 

Sportvisserij Nederland en de aangesloten federaties zetten sinds 2008 

buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in voor de controle en 

handhaving van de sportvisserij. Deze inzet is noodzakelijk omdat 

controle en handhaving van de visserij voor de overheid geen prioriteit 

heeft. Door de sportvisserij de controle zelf uit te laten voeren, wordt 

gewaarborgd dat het merendeel van sportvissers een VISpas aanschaft en 

daarmee meebetaalt aan de georganiseerde sportvisserij in Nederland. 

Daarnaast is controle en handhaving van visserijactiviteiten ook 

noodzakelijk om de naleving van regels ten behoeve van een duurzaam 

visstandbeheer en een duurzame sportvisserij te waarborgen. 

 

In voorliggend rapport wordt een overzicht en een analyse gegeven van 

de resultaten van de controles door boa’s in 2014. Deze resultaten 

worden daarnaast vergeleken met de resultaten van de Controleurs 

Sportvisserij die hun activiteiten registreren in de web-applicatie 

www.controlesportvisserij.nl. 

De resultaten zijn zowel op landelijk als regionaal niveau uitgewerkt. Voor 

de regionale uitwerking zijn de beheergebieden van de 

Visstandbeheercommissies (VBC’s) gebruikt. Dit is gedaan ten behoeve 

van het visserijbeheer. De VBC’s kunnen de informatie over handhaving 

gebruiken bij het visserijbeheer en zij kunnen de informatie opnemen in 

hun visplannen. Om de VBC’s de mogelijkheid te geven de 

controleresultaten te vergelijken met omliggende VBC’s, zijn de VBC-

gebieden geclusterd in negen regio’s.  

 

 

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. Het toezicht op het functioneren van de boa’s vindt 

echter plaats door het Openbaar Ministerie (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 uniform en zij kunnen zich legitimeren met een 

controlepas. Verder hebben zij een cursus gevolgd en dienen zij met goed 

gevolg een examen af te leggen. 

 

http://www.controlesportvisserij.nl/
http://www.justis.nl/
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1.1 Beleid Sportvisserij Nederland 

Sportvisserij Nederland en de federaties geven de controle en handhaving 

van de sportvisserij vorm op basis van de ‘Beleidsvisie controle 

visdocumenten’ (Sportvisserij Nederland, 2006). Het beleid werd in 2014 

ondersteund met een bedrag van € 453.000. Daarnaast is er door 

Sportvisserij Nederland en de federaties 3 tot 4 fte ingezet voor de 

coördinatie van de boa-activiteiten. In totaal waren er eind 2014 146 

boa’s aangesteld bij de hengelsportorganisaties (Sportvisserij Nederland, 

2014).  

 

Naast controles door boa’s, vinden er ook sportvisserijcontroles plaats 

door controleurs sportvisserij. Dit zijn vrijwilligers van de georganiseerde 

hengelsport die op privaatrechtelijke basis sportvissers controleren op het 

in bezit hebben van een schriftelijke toestemming en op het naleven van 

de regelgeving. Eind 2014 waren er 1.264 geregistreerde controleurs 

sportvisserij actief. Sinds januari 2014 kunnen ook de controleurs hun 

controles centraal registreren via het ‘Registratiesysteem voor Controleurs 

Sportvisserij’ (RCS). RCS is via www.controlesportvisserij.nl bereikbaar. 

1.2 Boa-registratiesysteem (BRS) 

De controles door boa’s worden geregistreerd via een onlinemodule op 

www.boaregistratie.nl. Deze onlinemodule wordt het boa-

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. 

 

1.3 Relatie tussen controle en visserijbeheer 

De boa-controle heeft een sterke relatie met het visserijbeheer. Door de 

controle wordt namelijk de naleving van de visserijregels gewaarborgd. 

De regels voor sportvissers zijn opgenomen in de ‘Gezamenlijke Lijst van 

Nederlandse Viswateren’ die behoort bij de VISpas. 

 

 

  

http://www.controlesportvisserij.nl/
http://www.boaregistratie.nl/
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2 Rapportage boa-controles 2014 voor 

Nederland 

2.1 Controle inspanning door boa’s 

Naast de 146 boa’s die zijn aangesteld bij hengelsportorganisaties 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 2014 zijn in 

BRS 38.624 controles geregistreerd. In vergelijking met 2013 zijn er 14% 

meer sportvissers gecontroleerd. 

 

2.2 Landelijke spreiding sportvisserijcontroles 

De naleving van de regels was verbeterd ten opzichte van 2013. Van de 

gecontroleerde sportvissers kreeg 8,0% een waarschuwing, terwijl 5,4% 

een proces-verbaal kreeg voor het overtreden van de regelgeving. Het 

aandeel waarschuwingen nam licht af en het aantal processen-verbaal 

(PV’s) nam met 1,1% flink af. 

 

Onderverdeeld naar VBC-regio (op basis van VBC-gebieden, zie figuur 2.1 

en hoofdstuk 3) ontstaat het volgende beeld over de controles door boa’s: 

 

Tabel 2.1 Controles per VBC-regio 

Regio Gecontrol. personen Aandeel waarschuwing Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 
 

kanalen 1.332 -1% 5% 1% 5% 0% 0,9 

meren 2.102 46% 5% 0% 5% -2% 1,1 

rivieren 7.900 15% 9% -1% 6% -2% 0,7 

midden 5.588 -1% 8% 0% 6% 0% 0,7 

noordoost 4.108 55% 8% -4% 8% -3% 1,1 

noordwest 5.869 6% 9% 0% 4% 0% 0,4 

oost 3.942 14% 9% 2% 4% 0% 0,5 

zuidoost 3.946 6% 6% 0% 3% -4% 0,5 

zuidwest 3.754 22% 9% 1% 7% -1% 0,7 

Totaal** 38.541 14% 8,0% -0,2% 5,4% -1,1% 0,7 

 

* 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. 

** 83 Controles vonden op kustwateren plaats en zijn niet in bovenstaand overzicht meegenomen. 

 

 

 

http://www.boaregistratie.nl/
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Traditiegetrouw zijn de meeste controles uitgevoerd langs de grote 

rivieren. Mogelijke verklaring voor dit hoge aantal is dat de grote rivieren 

uitgestrekte en deels dicht bevolkte gebieden omvatten. Daarnaast zijn de 

rivieren vrij eenvoudig te controleren vanaf het water.  

 

Het aantal waarschuwingen in verhouding tot het aantal PV’s ligt in 

vergelijking met voorgaande jaren dicht bij elkaar. Er zijn nog steeds 

gebieden waar relatief veel wordt gewaarschuwd (noordwest, oost en 

zuidoost) en gebieden waar juist strenger wordt gecontroleerd (meren en 

noordoosten). Gemiddeld in Nederland worden er 1,5 maal zoveel 

 
Figuur 2.1 Spreiding van controles over het land, op de achtergrond de 

(geclusterde) VBC-gebieden. 
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waarschuwingen als PV’s gegeven. In 2013 werd iets strenger 

gecontroleerd (1,3 maal zoveel waarschuwingen als PV’s). 

 

2.3 Type overtredingen door sportvissers 

De meest beboete overtreding was het vissen met de hengel zonder 

toestemming (geen VISpas), zie figuur 2.2 en tabel 2.2. Het vissen zonder 

VISpas kan twee dingen beteken. Ten eerste is dat de afwezigheid van 

een geldige VISpas, ten tweede is in de voorwaarden van de VISpas 

opgenomen dat men zonder VISpas vist, indien men zich niet houdt aan 

de voorwaarden of wettelijke regels. 

 

 
Figuur 2.2 Type overtredingen in 2014. 

 

2.4 Kosten en opbrengsten  

In 2014 stegen de investeringen van de sportvisserijorganisaties in de 

boa-handhaving met 9% naar € 453.000 (Sportvisserij Nederland, 2014). 

Dit geld werd onder andere besteed aan vergoedingen voor boa’s, 

bijdragen aan de opleidingen van boa’s, vervoerkosten en uitrusting voor 

boa’s. De directe kosten per boa-controle bedroegen in 2014 omgerekend 

€ 11,73 en per proces-verbaal € 218. 

 

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. 
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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 sportvisserij-

mogelijkheden. 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 2014 minimaal 

261.000 euro naar de staatskas vloeide (zie tabel 2.2). Een groot aantal 

processen-verbaal (241 stuks) is door justitie afgehandeld. De boetes 

voor deze overtredingen zijn niet bekend.  

 

Tabel 2.2 Meest voorkomende overtredingen en geïncasseerde boetes 

Feitcode Omschrijving boaregistratie.nl aantal PV's boetebedrag* totaalbedrag 

H320 in de open lucht een vuur aanleggen 4 € 280 € 1.120 

H633B kustvisserij zonder toestemming 1 € 500 € 500 

H645A vissen zonder toestemming (hengel) 1.484 € 130 € 192.920 

H647B niet kunnen tonen van een toestemming (hengel) 36 € 90 € 3.240 

H648 vissen met verboden vistuig 26 Justitie#   

H650A vistuig dat niet aan voorwaarden voldoet 1 € 280 € 280 

H652A gesloten tijd aassoort 65 € 90 € 5.850 

H656 voor nachtvissen gesloten gebieden 2 € 90 € 180 

H660 vissen in nabijheid van een stuw 17 € 140 € 2.380 

H662C hengel voorhanden hebben zonder toestemming 63 € 130 € 8.190 

H664 levend aas 107 € 370 € 39.590 

H666 ondermaatse vis 27 € 140 € 3.780 

H668 gesloten tijd vissoort 12 € 140 € 1.680 

Nvt niet gespecificeerd** 16 € 90 € 1.440 

Nvt verzorging onthouden/weigeren medewerking 4 Justitie#   

Nvt Illegaal vissen met beroepsvistuigen 94 Justitie#   

Nvt vissen zonder toestemming (meer dan 2 hengels) 117 Justitie#   

TOTAAL   2.076   € 261.150 

* Boetebedragen overgenomen uit het ‘Feitenboekje 2014’ (Landelijk Parket, 2014). 

** Bij niet gespecificeerde overtredingen is de laagste boete gebruikt, in werkelijkheid zal dit vaak hoger zijn. 

# Het boetebedrag wordt door de officier van justitie bepaald, het boetebedrag kan per geval verschillen. 

 

Het overzicht van overtredingen in tabel 2.2 komt niet rechtstreeks uit 

BRS. In BRS worden andere omschrijvingen voor overtredingen gebruikt. 

In het voorliggend rapport zijn de in BRS gebruikte omschrijvingen 

‘vertaald’ in de gangbare feitcodes. In Bijlage II staan de in BRS gebruikte 

 
Figuur 2.3 Ontwikkeling boa-kosten sinds 2008. 
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omschrijvingen. 

 

De door de sportvisserij gemaakte boa-kosten afgezet tegen de 

inkomsten die via de processen-verbaal bij de Staat terecht komen, roept 

de vraag op waarom de sportvisserij deze kosten helemaal zelf draagt. 

Uiteraard heeft de georganiseerde sportvisserij belang bij goede controle 

en handhaving, maar het is vanwege de omvang van de kosten ook 

redelijk dat een groot deel van de inkomsten die bij de Staat terecht 

komen, terugvloeit naar de sportvisserij. 

 

2.5 Ontwikkeling controle-inspanning sinds 2008 

Sinds 2008 is het aantal gecontroleerde sportvissers fors toegenomen, 

wat blijkt uit figuur 2.4. Het aantal overtredingen neemt sinds 2008 

jaarlijks af. Kreeg in 2008 nog ruim 14,2% van de gecontroleerde 

sportvissers een proces-verbaal, in 2014 is dit gedaald naar 5,4%. Dit 

betekent dat de naleving van de visserijregels nog steeds verbetert. De 

inspanningen op het gebied van controle en handhaving hebben duidelijk 

resultaat. 

 

 
Figuur 2.4 Ontwikkeling controle-inspanning. 

 

2.6 Vergelijking BRS-output met RCS-output 

Omdat sinds medio 2013 de controleurs sportvisserij hun activiteiten ook 

digitaal vastleggen in een eigen web-applicatie, kunnen de registraties 

van www.boaregistratie.nl (BRS) en www.controlesportvisserij.nl (RCS) 

vergeleken worden. In 2014 zijn via RCS 11.147 gecontroleerde vissers 

geregistreerd door in totaal 163 van 1.264 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. 
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Wanneer de uitkomsten van RCS worden vergeleken met BRS valt op dat 

de resultaten sterk overeenkomen. In RCS worden bij 14,8% en in BRS 

bij 13,4% van de controles overtredingen (waarschuwingen en PV’s) 

geconstateerd. Ook in het type overtredingen zijn grote overeenkomsten 

(zie figuur 2.2 en figuur 2.5). In RCS betreft 66% van de overtredingen 

het ‘vissen zonder schriftelijke toestemming (hengel)’, in BRS is dit 67%. 

De andere typen overtredingen hebben dezelfde orde van grootte als in 

BRS. Alleen de categorie ‘Niet gedefinieerd’ is in RCS behoorlijk groter dan 

in BRS. 

 

 
Figuur 2.5 Type overtredingen in 2014 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 

noordoosten en midden van het land actief zijn (zie figuur 2.6). In het 

zuidwesten, noordwesten en zuiden zijn op relatief weinig plaatsen 

controles in RCS gemeld. 
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Figuur 2.6 Spreiding van controles door Controleurs Sportvisserij over het 

land, op de achtergrond de (geclusterde) VBC-gebieden. 
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3 Rapportage boa-controles per 

Visstandbeheercommissie (VBC) 

In dit hoofdstuk worden de controleresultaten van 2014 per 

Visstandbeheercommissie (VBC) gepresenteerd. Dit wordt gedaan per 

regio, zodat de resultaten tussen de VBC’s binnen een regio vergeleken 

kunnen worden. Daarnaast worden de VBC’s op de Rijkswateren en de 

VBC’s voor waterschapsgebieden apart besproken. In de volgende 

paragrafen worden de resultaten per VBC vergeleken met de landelijk 

gemiddelden die in hoofdstuk 2 zijn gepresenteerd. Dit betreft het 

gemiddelde percentage waarschuwingen (8,0%), het gemiddelde 

percentage processen-verbaal (PV’s, 5,4%), de gemiddelde PW-ratio (0,7) 

en het aandeel van de meest voorkomende overtreding ‘vissen zonder 

toestemming met de hengel’ (67%). 

 

De locaties waar in 2014 controles hebben plaatsgevonden, zijn per VBC 

op de kaart weergegeven in Bijlage III. De controleresultaten worden per 

paragraaf gepresenteerd in twee verschillende tabellen, hieronder zijn 

voorbeelden van deze tabellen te vinden. 

 

Voorbeeld tabel 1 

VBC-gebied Gecontrol. personen Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Randmeren 474 1% 6% -2% 8% 0% 1,4 

Volkerak-Zoommeer 42 -33% 0% -3% 36% 13% alleen PV’s 

Totaal 516 -2% 5% -2% 10% 1% 2,0 

 
Toelichting op bovenstaande tabel: 

 Algemeen: oranje cellen geven een negatieve ontwikkeling (afwijking van 5% of meer) 

aan: een afname van het aantal gecontroleerde personen of een toename van personen 

die een waarschuwing of proces-verbaal (PV) kregen. 

 Kolom 1: de naam van de Visstandbeheercommissie (VBC) 

 Kolom 2: het aantal gecontroleerde personen in 2014 

 Kolom 3: procentuele toename (positief getal) of afname (negatief getal) ten opzichte 

van 2013 van het aantal gecontroleerde personen  

 Kolom 4: percentage gecontroleerde personen dat een waarschuwing kreeg 

 Kolom 5: toename (positief getal) of afname (negatief getal) van het aandeel 

waarschuwingen ten opzichte van 2013 

 Kolom 6: percentage gecontroleerde personen dat een proces verbaal (PV) kreeg. 

 Kolom 7: toename (positief getal) of afname (negatief getal) van het aandeel processen-

verbaal ten opzichte van 2013 

 Kolom 8: 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. 
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Voorbeeld tabel 2 
Overtreding IJssel 

Plus 
Neder-

Rijn Plus 
Waal 
Plus 

Zand 
maas 

Beneden 
rivieren 

Totaal 

Vissen zonder 
toestemming (hengel) 

70% 100% 70% 40% 43% 52% 

Levend aas 6% 0% 4% 14 12% 10% 

 
Toelichting op bovenstaande tabel: 

 Algemeen: Gebieden waar minder dan 100 controles hebben plaatsgevonden, zijn niet 

opgenomen in deze tabel. Het aantal PV’s is daar te laag om te splitsen naar type 

controle 

 Eerste kolom: type overtreding, zie ook het landelijke overzicht (figuur 2.2) 

 Tweede tot een na laatste kolom: per VBC-gebied het percentage processen-verbaal per 

type overtreding 

 Laatste kolom: de gemiddelden voor de betreffende regio. 

 

3.1 Overzicht resultaten VBC’s Rijkswateren 

3.1.1 Grote rivieren 

Dit betreft de Maas, Waal, Neder Rijn, Lek, IJssel, Zwarte Water en het 

benedenrivierengebied. Deze rivieren zijn als volgt toebedeeld aan VBC’s: 

 

 VBC Benedenrivieren/Haringvliet: de Lek vanaf Hagestein, de Maas 

vanaf Lith, de Boven en Beneden Merwede en al het water dat hiermee 

in open verbinding staat tussen het Haringvliet en de Nieuwe Water-

weg, inclusief de wateren tussen de winterdijken. In totaal 576 km2. 

 VBC Zandmaas: Maas tussen Maasbracht en Lith en het 

Julianakanaal. In totaal 151 km2. 

 VBC Grensmaas: Maas vanaf de Belgische grens tot aan Maasbracht. 

In totaal 22 km2. 

 VBC Neder Rijn Plus: Pannerdensch Kanaal, IJssel tot aan Dieren, 

Neder Rijn en de Lek tot aan Hagestein, inclusief de wateren tussen de 

winterdijken. In totaal 120 km2. 

 VBC Waal Plus: Bijlandskanaal, Waal tot aan Gorinchem en het Maas-

Waalkanaal, inclusief water tussen de winterdijken. In totaal 130 km2. 

 VBC IJssel Plus: IJssel vanaf Dieren, Ketelmeer, Vossemeer, Zwarte 

Meer, Zwarte Water en de Overijsselse Vecht vanaf de stuw Vechter-

weerd, inclusief de wateren tussen de winterdijken. In totaal 162 km2. 

 

Tabel 3.3 Controles per rivier VBC 

VBC Gecontrol. personen  Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/ afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Benedenrivieren 3.537 19% 8% -2% 7% -2% 0,9 

Grensmaas 94 -55% 0% 0% 7% 3% >10 

IJssel 1.400 30% 15% 0% 3% -4% 0,2 

Neder-Rijn 1.180 49% 11% -2% 6% 2% 0,5 

Waal 464 -37% 9% -1% 5% 0% 0,5 

Zandmaas 1.225 11% 2% -3% 6% -1% 2,5 

Totaal 7.900 15% 9% -1% 6% -2% 0,7 

 

Op basis van de boa-registraties (zie tabel 3.3) blijkt dat de meeste 

controles plaatsvinden langs de Benedenrivieren. Het 

Benedenrivierengebied is dan ook veruit het grootste riviergebied. De 

Zandmaas en de IJssel zijn qua oppervlak een factor 3,5 kleiner. 
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Ten opzichte van 2013 is het aantal gecontroleerde personen in het 

rivierengebied met 15% toegenomen. Vooral langs de Neder-Rijn, IJssel 

en de Benedenrivieren is het aantal controles fors toegenomen. Daar 

tegenover staat dat het aantal controles op de Waal en Grensmaas juist 

behoorlijk is afgenomen. Het aantal controles op de Grensmaas is niet 

goed weer te geven omdat in deze regio de controles zijn uitbesteed aan 

de ‘Groene Brigade’. Deze organisatie registreerde de overtredingen niet 

of slechts beperkt in BRS. 

 

De boa’s langs de IJssel geven relatief de meeste waarschuwingen (PW-

ratio=0,2) en zijn daarmee veel milder in het bestraffen van 

overtredingen dan het landelijk gemiddelde (0,7). Ook op de Neder-Rijn 

(0,5) en Waal (0,5) wordt mild gehandhaafd. Het aantal PV’s is relatief 

gezien het laagst voor de IJssel. Bij slechts 3% van de gecontroleerde 

sportvissers werd een PV uitgeschreven.  

 

Meest geconstateerde overtreding is het ‘vissen zonder toestemming’ (zie 

tabel 3.4), het aandeel  van deze overtreding ligt iets onder het landelijk 

gemiddelde (66%). Op de tweede plaats staat het ‘illegaal vissen met 

beroepsvistuigen’, wat vooral in het Benedenrivierengebied (13%) een 

probleem is.  
 

Tabel 3.4 Meest geconstateerde overtredingen (PV) langs de rivieren 

Type overtreding IJssel Neder-
Rijn 

Waal Zand-
maas 

Beneden-
rivieren 

Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 73% 64% 74% 82% 56% 64% 

illegaal vissen met beroepsvistuigen 2% 2% 0% 0% 13% 8% 

vissen zonder toestemming (>2 hengels) 5% 14% 9% 3% 4% 6% 

levend aas 5% 6% 4% 0% 7% 5% 

vissen zonder toestemming (nachtvissen) 2% 0% 0% 4% 7% 4% 

voorhanden hebben van > 2 hengels 
zonder toestemming 0% 2% 0% 4% 5% 4% 

gesloten tijd aassoort 0% 9% 0% 1% 3% 3% 

gesloten tijd vissoort 0% 0% 0% 1% 2% 2% 

niet gespecificeerd 0% 2% 4% 0% 2% 1% 

ondermaatse vis 0% 3% 0% 0% 2% 1% 

vissen in nabijheid stuw 12% 0% 0% 1% 0% 1% 

niet op eerste vordering tonen van 
toestemming 0% 0% 4% 3% 0% 1% 

verboden vistuig 0% 0% 4% 0% 0% 0% 

 

 

3.1.2 Grote meren 

Dit betreft de volgende meren: 

 VBC Grevelingenmeer: 143 km2 

 VBC IJsselmeer: IJsselmeer en Markermeer. In totaal 1.837 km2 

 VBC Lauwersmeer: 24 km2 

 VBC Randmeren: Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw, Nuldernauw, 

Wolderwijd, Veluwemeer, Drontermeer. In totaal 104 km2 

 VBC Veerse Meer: 28 km2 

 VBC Volkerak-Zoommeer: 84 km2 
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Tabel 3.5 Controles per meer 

VBC Gecontrol. personen Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Grevelingen 93 -71% 9% 6% 16% 4% 1,9 

IJsselmeer 494 >100% 5% 1% 5% -1% 1,0 

Lauwersmeer 90 >100% 3% 3% 7% 7% 2,0 

Randmeren 1.180 62% 4% -2% 3% -3% 0,8 

Veerse Meer 76 65% 4% 4% 1% -3% 0,3 

Volkerak-Zoommeer 169 -4% 7% -1% 14% 7% 2,2 

Totaal 2.102 46% 5% 0% 5% -2% 1,1 

 

Het aantal controles op de grote meren is ten opzichte van 2013 flink 

gestegen. Net als in 2013 zijn er op het Lauwersmeer en Veerse Meer 

weinig sportvissers gecontroleerd. Het aantal controles langs het 

IJsselmeer is sterk toegenomen, dit betreft vooral controles in de havens 

van het IJsselmeer. Op de Grevelingen is het aantal controles sterk 

afgenomen. Het aantal controles op de Randmeren is traditiegetrouw 

groot, maar is ook sterk toegenomen. Het percentage PV’s is op de meren 

gedaald, maar op het Volkerak-Zoommeer en Lauwersmeer is sprake van 

een flinke toename van het aandeel PV’s. 

 

De PW-ratio ligt gemiddeld op 1,1 en ligt ruim boven het landelijk 

gemiddelde (0,7). Er wordt dus relatief streng gehandhaafd.  

 

Meest geconstateerde overtreding is het vissen zonder toestemming (zie 

tabel 3.6), dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde.  
 

Tabel 3.6 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) grote meren 

Type overtreding IJsselmeer Randmeren Volkerak-Zm Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 63% 72% 79% 71% 

verboden vistuig 17% 5% 0% 7% 

vissen zonder toestemming (nachtvissen) 8% 0% 8% 5% 

gesloten tijd aassoort 0% 3% 8% 3% 

levend aas 4% 5% 0% 3% 

ondermaatse vis 4% 3% 4% 3% 

vissen zonder toestemming (>2 hengels) 4% 5% 0% 3% 

illegaal vissen met beroepsvistuigen 0% 5% 0% 2% 

niet op eerste vordering tonen van 
toestemming 0% 3% 0% 1% 

 

 

3.1.3 Kanalen 

Het gaat goed met de controle-activiteiten langs de kanalen. Op het 

Amsterdam-Rijnkanaal (8 km2) en het Twentekanaal (4 km2) is het aantal 

controles ten opzichte van 2013 wederom fors gestegen (zie tabel 3.7). 

Het aandeel PV’s is met 5% gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het 

aandeel waarschuwingen ligt onder het landelijk gemiddelde (8%). Op het 

Noordzeekanaal is het aantal controles wel flink afgenomen. 

 

Er worden iets meer waarschuwingen dan PV’s gegeven. De naleving van 

de regels is langs het Amsterdam-Rijnkanaal erg goed, slechts 2% van de 

sportvissers kreeg daar een boete, terwijl slechts 4% een waarschuwing 

kreeg, dit ligt ver beneden het landelijk gemiddelde. 
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Tabel 3.7 Controles per kanaal VBC 

VBC Gecontrol. personen Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Amsterdam-Rijnkanaal 411 44% 4% 2% 2% -3% 0,6 

Noordzeekanaal 531 -27% 8% 2% 7% 1% 0,8 

Twentekanaal 390 18% 3% 1% 4% 3% 1,7 

Totaal 1332 -1% 5% 1% 5% 0% 0,9 

 

Langs de kanalen zijn in 2014 weinig overtredingen geconstateerd, er zijn 

slechts 63 boetes uitgedeeld. De boetes hadden vooral betrekking op het 

‘vissen zonder toestemming’ (zie tabel 3.8). Op het Noordzeekanaal wordt 

daarnaast ook vaak (28%) een boete gegeven voor het nachtvissen. 

 

Tabel 3.8 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) kanalen 

Type overtreding Noordzeekanaal Twentekanaal Amsterdam-
Rijnkanaal 

Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 50% 82% 50% 59% 

vissen zonder toestemming 
(nachtvissen) 

28% 0% 0% 16% 

vissen zonder toestemming (>2 
hengels) 

11% 0% 0% 6% 

levend aas 0% 12% 10% 5% 

gesloten tijd aassoort 3% 0% 10% 3% 

illegaal vissen met beroepsvistuigen 6% 0% 0% 3% 

voorhanden hebben van > 2 hengels 
zonder toestemming 

0% 6% 10% 3% 

ondermaatse vis 3% 0% 0% 2% 

verboden vistuig 0% 0% 10% 2% 

niet op eerste vordering tonen van 
toestemming 

0% 0% 10% 2% 

 

 

3.2 Overzicht resultaten VBC’s 

waterschapsgebieden 

3.2.1 Regio Zuidoost 

Dit is de regio Limburg en Oost-Brabant, in deze regio liggen vier VBC’s 

(zie tabel 3.9).  

 

Ten opzichte van 2013 nam het aantal gecontroleerde personen hier met 

6% toe. Het percentage sportvissers dat een PV kreeg, nam af en ligt nu 

onder het landelijk gemiddelde. Het aantal controles binnen de VBC Peel & 

Maasvallei en VBC Roer & Overmaas is in werkelijkheid hoger dan 

weergegeven in tabel 3.9. De controles in deze regio zijn door 

Sportvisserij Limburg namelijk uitbesteed aan de ‘Groene Brigade’. Deze 

organisatie registreert de overtreding niet of slechts beperkt in BRS. Er 

kunnen voor deze twee VBC’s dan ook geen uitspraken worden gedaan 

over de controleresultaten in 2014. 

 

Opvallend is dat er in tegenstelling tot vorig jaar mild gecontroleerd wordt 

in deze regio, de PW-ratio ligt gemiddeld op 0,5 en ligt onder het landelijk 

gemiddelde (0,7). 
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Tabel 3.9 Controles per VBC 

VBC Gecontrol. personen Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 
 Aa en Maas 2384 -5% 3% -1% 3% -4% 0,8 

Dommel 1426 20% 10% 3% 3% -2% 0,4 

Peel en Maasvallei 71 >100% 7% 7% 4% -62% 0,6 

Roer en Overmaas 65 >100% 20% 11% 12% -29% 0,6 

Totaal 3946 6% 6% 0% 3% -4% 0,5 

 

Het vissen zonder VISpas is in deze regio de meest voorkomende 

overtreding en ligt boven het landelijk gemiddelde (66%). 
 

Tabel 3.10 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) zuidoost 

Type overtreding Aa en Maas Dommel Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 83% 78% 81% 

gesloten tijd aassoort 9% 2% 6% 

vissen zonder toestemming (nachtvissen) 0% 12% 5% 

voorhanden hebben van > 2 hengels zonder toestemming 2% 8% 4% 

vissen zonder toestemming (>2 hengels) 5% 0% 3% 

niet op eerste vordering tonen van toestemming 2% 0% 1% 

 

 

3.2.2 Regio Zuidwest 

De regio wordt gevormd door de waterschappen Brabantse Delta, 

Hollandse Delta, Scheldestromen, Schieland en Krimpenerwaard en 

Delfland. De regio ligt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-

Brabant. De VBC’s Hoekse Waard, IJsselmonde, Voorne Putten en Goeree-

Overflakkee liggen binnen het waterschap Hollandse Delta. 

 

Het aantal gecontroleerde sportvissers is in deze regio met 22% 

toegenomen. Het aandeel PV’s en waarschuwingen ligt boven het 

landelijke gemiddelde, een verdere intensivering van de controles lijkt dus 

raadzaam. Vooral in de Hoekse Waard en Goeree Overflakkee ligt het 

aandeel PV’s erg hoog, terwijl er in absolute zin nog niet veel 

gecontroleerd wordt. 

 

De PW-ratio ligt voor de hele regio op 0,7. In Goeree en Brabantse Delta 

wordt relatief streng gecontroleerd. 

 

Tabel 3.11 Controles per VBC 

VBC Gecontrol. personen Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Brabantse Delta 890 10% 4% -2% 7% -2% 1,8 

Delfland 1.187 46% 8% 3% 3% 1% 0,5 

Goeree Overflakkee 108 >100% 23% 12% 42% 11% 1,8 

Hoekse Waard 152 79% 11% -5% 13% -16% 1,1 

IJsselmonde 170 40% 16% -2% 8% -14% 0,5 

Scheldestromen 257 10% 9% 1% 9% -7% 1,0 

Schieland en Krimpenerwaard 846 -6% 13% 2% 4% -1% 0,3 

Voorne en Putten 144 62% 19% -4% 8% -4% 0,4 

Totaal 3.754 22% 9% 1% 7% -1% 0,7 

 

In Scheldestromen ligt het aandeel PV’s dat is uitgeschreven voor het 

illegaal vissen met beroepsvistuigen (43%) veel hoger dan het landelijk 
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gemiddelde. Het grote aandeel niet gespecificeerde overtredingen in BRS 

belemmert een goede analyse, aanbevolen wordt dit met de betreffende 

boa’s te bespreken. In Voorne Putten is relatief vaak een boete gegeven 

voor het vissen met meer dan twee hengels (18%). 

 

Tabel 3.12 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) zuidwest 

Type overtreding Delf-
land 

Hoekse 
Waard 

IJssel-
monde 

Schelde-
stromen 

Brabantse 
Delta 

Schie-
land 

Voorne 
Putten 

Goeree Totaal 

vissen zonder toestemming 
(hengel) 

80% 68% 71% 26% 85% 68% 58% 53% 68% 

illegaal vissen met 
beroepsvistuigen 

0% 0% 0% 43% 2% 9% 0% 13% 8% 

vissen zonder toestemming 
(>2 hengels) 

7% 0% 0% 0% 2% 15% 42% 9% 7% 

voorhanden hebben > 2 
hengels zonder toest. 

10% 0% 7% 4% 2% 0% 0% 9% 4% 

vissen zonder toestemming 
(nachtvissen) 

0% 11% 21% 0% 3% 6% 0% 2% 4% 

ondermaatse vis 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 9% 3% 

niet op eerste vordering 
tonen van toestemming 

0% 16% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 

gesloten tijd aassoort 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 

levend aas 0% 5% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1% 

verboden vistuig 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 2% 1% 

gesloten tijd vissoort 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 

niet gespecificeerd 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 

vistuig dat niet aan 
voorwaarden voldoet 

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

3.2.3 Regio Noordwest 

In deze regio liggen de waterschappen en de gelijknamige VBC’s Hollands 

Noorderkwartier, Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht. Deze waterschappen 

liggen in de provincies Noord-Holland en Utrecht.  

 

Het aantal controles is in deze regio net als in 2013 fors toegenomen. Het 

aantal gecontroleerde personen steeg met 65%. Het percentage 

overtredingen ligt lager dan het landelijk gemiddelde (6%), waarbij er 

relatief meer waarschuwingen dan PV’s werden uitgedeeld. De PW-ratio is 

dan ook laag en ligt iets lager dan in 2013. 

 

Tabel 3.13 Controles per VBC 

VBC Gecontrol. personen Aandeel Waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Amstel, Gooi en Vecht 2.071 35% 14% 1% 5% 0% 0,4 

Hollands Noorderkwartier 2.385 17% 5% -2% 2% 0% 0,4 

Rijnland 1.413 -28% 10% -1% 6% 1% 0,6 

Totaal 5.869 6% 9% 0% 4% 0% 0,4 

 

Deze regio wijkt qua type overtredingen sterk af van het landelijke beeld 

(zie figuur 2.2). Zo worden er net als 2013 relatief meer boetes gegeven 

voor het ‘vissen met meer dan 2 hengels’ en het ‘vissen met levend aas’ 

(vooral in Amstel, Gooi en Vecht).  
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Tabel 3.14 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) Noordwest 

Type overtreding Hollands 
Noorderkwartier 

Rijnland Amstel, Gooi en 
Vecht 

Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 67% 73% 55% 64% 

vissen zonder toestemming (>2 hengels) 13% 11% 7% 9% 

levend aas 3% 5% 14% 9% 

gesloten tijd aassoort 8% 5% 7% 6% 

voorhanden hebben van > 2 hengels 
zonder toestemming 

0% 4% 5% 3% 

vissen zonder toestemming (nachtvissen) 3% 1% 5% 3% 

niet op eerste vordering tonen van 
toestemming 

3% 0% 4% 2% 

gesloten tijd vissoort 5% 0% 2% 2% 

illegaal vissen met beroepsvistuigen 0% 0% 2% 1% 

verboden vistuig 0% 1% 0% 0% 

verzorging onthouden aan vis 0% 1% 0% 0% 

 

 

3.2.4 Regio Midden 

Regio Midden omvat (delen van) de provincies Utrecht, Gelderland en 

Flevoland. In deze regio liggen de waterschappen en gelijknamige VBC’s 

Rivierenland, Stichtse Rijnlanden, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe.  

 

Tabel 3.15 Controles per VBC 

VBC Gecontrol. personen Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Rivierenland 1.190 0% 8% -1% 5% -1% 0,6 

Stichtse Rijnlanden 1.323 17% 7% -2% 5% -2% 0,7 

Vallei en Veluwe 1.511 37% 10% -3% 7% 0% 0,7 

Zuiderzeeland 1.564 -29% 7% 3% 7% 1% 0,9 

Totaal 5.588 -1% 8% 0% 6% 0% 0,7 

 

Voor deze regio is het aantal controles nagenoeg gelijk gebleven. Toch 

zijn er flinke verschillen tussen de gebieden. Vallei en Veluwe kende een 

sterke toename van het aantal controles, terwijl het aantal gecontroleerde 

sportvissers in Zuiderzeeland juist flink afnam. 

Het percentage overtredingen is voor deze regio bijna gelijk aan het 

landelijk gemiddelde. 

 

Opvallend voor deze regio is dat in Stichtse Rijnlanden het ‘nachtvissen 

zonder toestemming’ relatief vaker voorkomt dan in de rest van 

Nederland (66%). Verder zijn er geen opvallende zaken. 

 

Tabel 3.16 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) midden 

Type overtreding Zuider-
zeeland 

Stichtse 
Rijnlanden 

Rivieren-
land 

Vallei en 
Veluwe 

Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 71% 56% 62% 73% 67% 

vissen zonder toestemming (nachtvissen) 14% 24% 2% 5% 11% 

vissen zonder toestemming (>2 hengels) 1% 1% 18% 5% 5% 

gesloten tijd aassoort 2% 4% 7% 1% 3% 

levend aas 2% 4% 2% 4% 3% 

illegaal vissen met beroepsvistuigen 4% 4% 3% 1% 3% 

verboden vistuig 4% 0% 0% 4% 2% 

niet op eerste vordering tonen van 
toestemming 

0% 3% 2% 3% 2% 
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Type overtreding Zuider-
zeeland 

Stichtse 
Rijnlanden 

Rivieren-
land 

Vallei en 
Veluwe 

Totaal 

voorhanden hebben van > 2 hengels 
zonder toestemming 

0% 0% 3% 4% 2% 

vuur stoken 3% 0% 0% 0% 1% 

gesloten tijd nachtvissen 0% 3% 0% 0% 1% 

ondermaatse vis 0% 0% 0% 1% 0% 

weigeren medewerking 0% 0% 2% 0% 0% 

 

 

3.2.5 Regio Oost 

Regio Oost omvat (delen van) de provincies Gelderland, Overijssel en 

Drenthe en wordt gevormd door de beheergebieden van de VBC’s zoals 

vermeld in tabel 3.17.  

 

Het aantal controles is ten opzichte van 2013 weer fors toegenomen. De 

toename ligt op hetzelfde niveau als de landelijke toename (14%). Het 

percentage PV’s ligt in deze regio beneden het landelijke gemiddelde 

(5%).  

 

Tabel 3.17 Controles per VBC 

VBC Gecontrol. personen Aandeel waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Groot Salland 674 -31% 6% 3% 4% 3% 0,7 

Rijn en IJssel 1545 54% 6% -2% 4% 1% 0,6 

Vechtstromen 1723 17% 12% 4% 5% -3% 0,4 

Totaal 3942 14% 9% 2% 4% 0% 0,5 

 

Het aandeel overtreding anders dan het ‘vissen zonder toestemming’ is in 

deze regio erg laag. Het aandeel van het ‘vissen zonder toestemming’ is 

daarom hoger dan het landelijk gemiddelde (67%). 

 

Tabel 3.18 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) oost 

Type overtreding Groot Salland Rijn en IJssel Vechtstromen Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 75% 82% 80% 80% 

vissen in nabijheid stuw 14% 0% 8% 6% 

vissen zonder toestemming (>2 hengels) 0% 13% 3% 6% 

niet op eerste vordering tonen van 
toestemming 

4% 2% 4% 3% 

voorhanden hebben van > 2 hengels 
zonder toestemming 

0% 0% 5% 2% 

gesloten tijd aassoort 0% 3% 0% 1% 

illegaal vissen met beroepsvistuigen 7% 0% 0% 1% 

weigeren medewerking 0% 0% 1% 1% 

 

 

3.2.6 Regio Noordoost 

Regio Noordoost omvat de provincies Groningen, Friesland en een deel 

van Drenthe en wordt gevormd door de beheergebieden van de VBC’s 

zoals vermeld in tabel 3.19.  

 

Het aantal gecontroleerde personen is in 2014 voor deze regio 

toegenomen met 55%. Het aantal gecontroleerde personen is vooral in 

Fryslân zeer sterk toegenomen. Dat was ook nodig omdat in Fryslân het 

aandeel overtreding vorig jaar zeer hoog was. In 2014 ligt het aandeel 
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overtredingen nog steeds hoger dan landelijk gemiddeld, maar het 

verschil is veel kleiner dan vorig jaar. 

In Reest en Wieden is het aantal controles sterk afgenomen, terwijl het 

aandeel overtredingen net als vorig jaar ruim boven het landelijk 

gemiddelde ligt. Intensievere controle is hier wenselijk. 

 

 

Tabel 3.19 Controles per VBC 

VBC Gecontrol. personen Aandeel Waarsch. Aandeel PV's PW-ratio 

  2014 toe-/afname 2014 toe-/afname 2014 toe-/afname   

Fryslân 2085 >100% 5% -11% 8% -23% 1,5 

Hunze en Aa's 906 -8% 10% 3% 8% 3% 0,8 

Noorderzijlvest 436 14% 7% -4% 5% -3% 0,8 

Reest en Wieden 681 -23% 12% -2% 10% -1% 0,8 

Totaal 4108 55% 8% -4% 8% -3% 1,1 

 

 

Traditioneel wordt in Fryslân relatief vaak het vissen met levend aas 

geconstateerd (21%). 

 

Tabel 3.20 Meest geconstateerde overtredingen (PV’s) regio Noordoost 

Type overtreding Fryslân Noorder-
zijlvest 

Hunze en 
Aa's 

Reest en 
Wieden 

Totaal 

vissen zonder toestemming (hengel) 56% 74% 77% 77% 66% 

levend aas 21% 9% 1% 8% 13% 

illegaal vissen met beroepsvistuigen 5% 0% 7% 0% 4% 

vissen zonder toestemming (>2 hengels) 3% 0% 3% 8% 4% 

voorhanden hebben van > 2 hengels 
zonder toestemming 

6% 0% 0% 0% 3% 

gesloten tijd aassoort 3% 0% 3% 2% 2% 

niet gespecificeerd 1% 0% 8% 2% 2% 

niet op eerste vordering tonen van 
toestemming 

3% 0% 0% 3% 2% 

verboden vistuig 2% 13% 0% 0% 2% 

ondermaatse vis 0% 0% 1% 0% 0% 

vuur stoken 0% 0% 0% 2% 0% 

verzorging onthouden aan vis 0% 4% 0% 0% 0% 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies: 

 Met een toename in het aantal BOA’s ten opzichte van 2013 (146 vs 

132), is ook het aantal gecontroleerde sportvissers met 14% 

gestegen naar 38.624.  

 Het percentage sportvissers dat een proces-verbaal kreeg nam voor 

het zevende jaar op rij af. In 2014 kreeg 5,4% van de sportvissers 

een proces-verbaal voor het overtreden van de regels. Daarnaast 

kreeg nog eens 8,0% van de vissers een waarschuwing. In totaal 

werd dus bij 13,4% van de sportvissers een overtreding 

geconstateerd, in 2013 was dat nog 14,7%. 

 De meest geconstateerde overtreding was het ‘vissen zonder 

toestemming’ (vissen zonder VISpas, 67% van de overtredingen), dit 

is nagenoeg gelijk als in 2013 (66%). 

 Via de speciale web-applicatie (www.controlesportvisserij.nl) zijn de 

controle-activiteiten van 163 controleurs sportvisserij geregistreerd. 

Deze registraties komen in sterke mate overeen met het beeld dat via 

de BRS-registraties ontstaat: het aandeel overtredingen (PV en 

waarschuwingen) ligt op 14,8% (BRS: 13,4%) en de meest 

geconstateerde overtreding is het ‘vissen zonder schriftelijke 

toestemming (hengel)’ met 66% (BRS: 67%). 

 De door de sportvisserij gemaakte directe kosten voor de controle 

stijgen jaarlijks. In 2014 is € 453.000 uitgegeven, dit is een stijging 

van 9% ten opzichte van 2013. De efficiency nam echter ook toe, 

waardoor een controle in 2014 € 0,60 goedkoper was dan in 2013 (€ 

11,73 vs. € 12,33). 

 In 2014 is aan sportvissers in totaal een boetebedrag van ten minste 

€ 261.000 opgelegd. Dit is een lager bedrag dan in 2013. Afname van 

dit bedrag ligt in het feit dat er minder processen-verbaal zijn 

gegeven, omdat de naleving beter was dan in 2013. Daarnaast is van 

een groot deel van de PV’s onbekend welk boetebedrag is opgelegd, 

omdat deze via de officier van justitie zijn afgehandeld en niet via 

een zogenaamde feitcode. De boetes worden geïnd door het CJIB en 

gaan naar de staatskas. 

 In de regio Noordoost worden relatief de meeste processen-verbaal 

geschreven (8%), in de regio’s Zuidoost worden juist relatief weinig 

processen-verbaal uitgeschreven (3%). 

 VBC’s die opvallen, vanwege een meer dan 10% hoger percentage 

overtredingen (waarschuwingen en processen-verbaal) dan 

gemiddeld (13,4%) en waar meer dan 100 controles zijn 

geregistreerd, zijn: Goeree-Overflakkee (65%); Voorne-Putten 

(27%); IJsselmonde (25%) en Hoekse Waard (24%). Ook is er een 

aantal VBC’s dat opvalt omdat er nauwelijks controles (<100) zijn 

geregistreerd in BRS (zie Bijlage III). 

 Er is ook een aantal VBC-gebieden waar veel minder overtredingen 

plaatsvinden dan het landelijk gemiddelde: Aa en Maas (6%); 

Hollands Noorderkwartier (6%); Amsterdam-Rijnkanaal (7%); 

Twentekanaal (7%); Randmeren (7%) en Zandmaas (8%), zie voor 

http://www.controlesportvisserij.nl/
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het volledige overzicht Bijlage III. 

 De verschillen tussen de gebieden wat betreft de strengheid van de 

controle worden steeds minder groot. Dit is een positieve 

ontwikkeling. Voor heel Nederland ligt de PW-ratio op 0,7 (er worden 

0,7 maal zoveel processen-verbaal gegeven als waarschuwingen).  

 

Aanbevelingen: 

 Evenals in de vorige rapportage wordt aanbevolen om in BRS en RCS 

het ‘vissen zonder toestemming’ te splitsen in het ‘niet hebben van 

een schriftelijke toestemming’ (zogenaamde ‘zwartvissen’) en het 

‘overtreden van de voorwaarden’. Er ontstaat daardoor meer inzicht 

in het bezit en de naleving van de voorwaarden van de VISpas. 

 Gezien de stijgende kosten van de boa-handhaving die voor rekening 

van de sportvisserij komen en de opbrengsten voor de rijksoverheid 

van de uitgeschreven boetes, wordt aanbevolen om bij de 

rijksoverheid aan te dringen op een tegemoetkoming in de kosten 

voor de boa-handhaving. Vanuit het Ministerie van Justitie ligt er 

inmiddels een toezegging richting de werkgevers van de zogenaamde 

groene boa´s dat er jaarlijks 100.000 euro tegemoetkoming in kosten 

zal worden verstrekt. Maar zoals uit deze rapportage blijkt is dat 

slechts een beperkt deel van de kosten. En het is ook slechts een 

beperkt deel van de inkomsten voor de Staatskas. 

 In de gebieden waar bij meer dan 20% van de gecontroleerde 

sportvissers overtredingen worden geconstateerd en in de gebieden 

waar jaarlijks minder dan 100 controles worden uitgevoerd, wordt 

aanbevolen om de controle-inspanning te vergroten.  

 Er zijn nauwelijks controleresultaten voor de Grensmaas, Peel & 

Maasvallei en Roer & Overmaas. Sportvisserij Limburg heeft de 

controles voor deze gebieden uitbesteed aan de ‘Groene Brigade’, die 

niet of nauwelijks registreert via BRS. Inmiddels is afgesproken dat 

de Groene Brigade vanaf 2015 de controleresultaten gaat bijhouden 

in BRS. 

 In de gebieden waar het percentage overtredingen boven de 15% ligt 

wordt aanbevolen strenger te handhaven en ervoor te zorgen dat de 

PW-ratio boven de 1 komt te liggen. Er dient in geval van overtreding 

vaker een proces-verbaal te worden gegeven. Het gaat om de 

volgende gebieden: Goeree-Overflakkee; Grevelingen; Hoekse 

Waard; IJsselmonde; Roer en Overmaas; Voorne en Putten. 

 In het boa-registratiesysteem (BRS) worden andere codes en 

omschrijving voor overtredingen gehanteerd dan de officiële feitcodes 

zoals die in het ‘Feitenboekje’ van het Openbaar Ministerie staan 

vermeld. Om de controleresultaten tussen gebieden beter te kunnen 

vergelijken en om verwarring te voorkomen verdient het aanbeveling 

om in BRS de officiële feitcodes te gebruiken. 

 In BRS staan nog enkele verouderde begrippen en overtredingen (zie 

Bijlage II), bijvoorbeeld de ‘akte’ en ‘vergunningen’ bestaan niet 

meer. Daarnaast kan onduidelijkheid ontstaan over het onderscheid 

dat gemaakt wordt tussen controles met het voorvoegsel 

‘nachtvissen’ en het voorvoegsel ‘sportvisserij’. 
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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 

 

Terreinbeherende organisaties 

De Hoge Veluwe   

Dunea   

Geldersch Landschap   

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 Reest en Wieden 

Waterschap Vechtstromen 

Waternet 

 

Samenwerkingsverbanden 

Nationaal Park Biesbosch 

GAD Gooi en Vechtstreek 

SP Handhaving Waddenzee   

Voordelta Zuid-Holland 

Wildlife Crime  
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Bijlage II Lijst van overtredingen uit 

www.boaregistratie.nl 

In onderstaande tabel staan de in www.boaregistratie.nl (BRS) gebruikte omschrijvingen 

voor geconstateerde overtredingen. In het kader van voorliggend rapport zijn de 

gebruikte omschrijvingen toegeschreven aan de in 2014 gebruikte feitcodes.  

In BRS wordt een veelheid aan omschrijvingen gebruikt die onderling veel overlap 

hebben en die vaak ruimte laten voor verschillende interpretaties. Geadviseerd wordt om 

in BRS voortaan de gangbare feitcodes te gebruiken eventueel met twee of drie 

aanvullende omschrijvingen om extra te verduidelijken. Bijvoorbeeld de feitcode H645 A 

(vissen zonder schriftelijke toestemming met de hengel) kan betekenen dat iemand geen 

VISpas heeft, maar ook dat hij niet conform de voorwaarden vist en daardoor werd 

geacht te vissen zonder toestemming. Voor dit geval zijn twee aanvullende omschrijving 

nuttig: ‘niet conform voorwaarden’ en ‘geen VISpas’. 

 

 

Feitcode BRS-
code 

omschrijving in boaregistratie.nl Aantal 
gecontroleerden 

Sub 
totaal 

H320  In de open lucht een vuur aanleggen  24 

  1277 Visserijw. Sportvisserij  Afval, vuurtje stoken 17  

  1278 Visserijw. Nachtvissen Afval, vuurtje stoken 7  

H633B  Kustvisserij zonder schriftelijke toestemming overige vistuigen  1 

  
1721 Visserijw. Kustvisserij Zonder schriftelijke toestemming overige 

vistuigen 
1  

H645A  Vissen zonder toestemming (hengel)  35437 

  109 Visserijw. Sportvisserij  Zonder vergunning rechthebbende 790  

  110 Visserijw. Sportvisserij  Toegestaan vistuig zonder akte 70  

  112 Visserijw. Sportvisserij  Toegest. vistuig zonder toestemming 40  

  219 Visserijw. Nachtvissen Geen vergunning 40  

  487 Visserijw. Sportvisserij 13  

   Visserijw. Sportvisserij  Controle documenten 25034  

  489 Visserijw. Nachtvissen Controle documenten 303  

  614 Visserijw. Sportvisserij 1  

   Visserijw. Sportvisserij  Wel/geen schrift. toestemm. rechth. 8960  

  617 Visserijw. Nachtvissen Wel/geen schrift. toestemm. rechth. 158  

  1271 Visserijw. Sportvisserij  Voorhanden te veel vis 28  

H647B  niet kunnen tonen van een toestemming  138 

  506 Visserijw. Sportvisserij  Tonen documenten 59  

  708 Visserijw. Sportvisserij  Vordering schrift. toestemm. 79  

H648  vissen met verboden vistuig  69 

  103 Visserijw. Beroepsvisserij Vissen met verboden vistuig 3  

  209 Visserijw. Visstroperij Verboden vistuig 29  

  735 Visserijw. Sportvisserij  Niet toegestaan vistuig 37  

H650A  vistuig dat niet aan voorwaarden voldoet  3 

  113 Visserijw. Sportvisserij  Toegest. vistuig, niet conf. voorw. 3  

H652A  gesloten tijd aassoort  279 

  
115 Visserijw. Sportvisserij  Gesloten tijd met in die periode verboden 

aas 
279  

H656  voor nachtvissen gesloten gebieden  10 

  213 Visserijw. Nachtvissen Gesloten tijd 10  

H660  vissen in nabijheid van een stuw  38 

  1167 Visserijw. Sportvisserij 1  

  

 Visserijw. Sportvisserij  In nabijheid van stuw. 
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Feitcode BRS-
code 

omschrijving in boaregistratie.nl Aantal 
gecontroleerden 

Sub 
totaal 

H664  vissen met levend aas  354 

  114 Visserijw. Sportvisserij  Levend aas 352  

  1273 Visserijw. Nachtvissen Levend aas 2  

H662C  meerdere hengels voorhanden hebben zonder toestemming  228 

  588 Visserijw. Sportvisserij  Vistuig aan het water 228  

H666  niet terugzetten van ondermaatse vis  151 

  107 Visserijw. Beroepsvisserij 1  

   Visserijw. Beroepsvisserij Ondermaatse vis voorhanden 6  

  830 Visserijw. Sportvisserij  Ondermaatse vis 144  

H668  gesloten tijd vissoort  102 

  106 Visserijw. Beroepsvisserij 2  

   Visserijw. Beroepsvisserij Verboden vis 8  

  116 Visserijw. Sportvisserij  Gesloten tijd vissoort 62  

  1176 Visserijw. Beroepsvisserij Gesloten tijd vissoort 1  

  
1645 Visserijw. Sportvisserij Vis niet onmiddellijk terugzetten in 

gesloten tijd 
29  

nvt  aandachtsvestiging  91 

  211 Visserijw. Visstroperij Aandachtsvestiging 73  

  220 Visserijw. Nachtvissen Aandachtsvestiging 18  

nvt  niet gespecificeerd  577 

  118 Visserijw. Sportvisserij Overige 549  

  221 Visserijw. Nachtvissen Overige 28  

nvt  valt onder wet economische delicten (beroepsvistuigen)  452 

  104 Visserijw. Beroepsvisserij Zonder vergunning 1  

  108 Visserijw. Beroepsvisserij Overige 53  

  207 Visserijw. Visstroperij Geen grote akte 1  

  208 Visserijw. Visstroperij Geen vergunning 12  

  212 Visserijw. Visstroperij 6  

   Visserijw. Visstroperij Overige 146  

  488 Visserijw. Beroepsvisserij Controle documenten 21  

  615 Visserijw. Beroepsvisserij Vissen zonder akte 1  

  616 Visserijw. Beroepsvisserij Controle schriftelijke toestemming 47  

  620 Visserijw. Visstroperij Geen akte 62  

  621 Visserijw. Visstroperij Controle schriftelijke toestemming 34  

  736 Visserijw. Sportvisserij Zonder akte, toegestaan kruisnet 8  

  749 Visserijw. Visstroperij Verboden vistuig (aalfuik) 11  

  750 Visserijw. Visstroperij Verboden vistuig (aalkistje) 4  

  1095 Visserijw. Visstroperij Geen schriftelijke toestemming 43  

  1175 Visserijw. Beroepsvisserij Gesloten tijd vistuig 2  

nvt  valt onder wet economische delicten (> 2 hengels)  655 

  111 Visserijw. Sportvisserij  Zonder gr.akte >hengels 2  

  215 Visserijw. Nachtvissen > dan 2 hengels 7  

  619 Visserijw. Sportvisserij  Geen schrift. toest. Meer hengels 646  

nvt  hiervoor wordt proces verbaal geschreven  15 

  477 Visserijw. Sportvisserij 3  

   Visserijw. Sportvisserij  Verzorging onthouden 6  

  478 Visserijw. Visstroperij Verzorging onthouden 1  

  710 Visserijw. Sportvisserij  Weigeren medewerking 2  

  712 Visserijw. Sportvisserij  Weigeren viskaren te openen 2  

  715 Visserijw. Visstroperij Weigeren medewerking 1  

Eindtotaal 
 

38624 
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Bijlage III Kaarten controleresultaten per VBC 

Hierna worden op topografische kaarten per VBC de controles in 2014 weergegeven. In 

onderstaande tabel staat aangegeven op welke pagina welke VBC te vinden is. Daarnaast 

worden ook de kengetallen per VBC in de tabel weergegeven. Gebieden met hoge 

percentages PV’s (>10% boven landelijk gemiddelde) en gebieden waar weinig controles 

(<100) zijn gedaan zijn rood gearceerd.  
 

VBC aantal 
gecontroleerde 

sportvissers 

aantal 
waarschuwingen 

aantal 
PV's 

% 
overtredingen 

PW-ratio Kaart 
op blz… 

Aa en Maas 2.384 79 65 6,0% 0,82 65 

Amstel, Gooi en Vecht 2.071 299 105 19,5% 0,35 59 

Amsterdam-Rijnkanaal 411 18 10 6,8% 0,56 39 

Benedenrivieren 3.537 270 245 14,6% 0,91 44 

Brabantse Delta 890 34 62 10,8% 1,82 66 

Delfland 1.187 91 41 11,1% 0,45 60 

Dommel 1.426 138 49 13,1% 0,36 67 

Fryslân 2.085 114 173 13,8% 1,52 48 

Goeree Overflakkee 108 25 45 64,8% 1,80 62 

Grensmaas 94 0 7 7,4%  43 

Grevelingen 93 8 15 24,7% 1,88 46 

Groot Salland 674 42 28 10,4% 0,67 55 

Hoekse Waard 152 17 19 23,7% 1,12 61 

Hollands Noorderkwartier 2.385 108 39 6,2% 0,36 47 

Hunze en Aa's 906 94 73 18,4% 0,78 51 

IJssel 1.400 206 41 17,6% 0,20 38 

IJsselmeer 494 24 24 9,7% 1,00 35 

IJsselmonde 170 28 14 24,7% 0,50 61 

Lauwersmeer 90 3 6 10,0% 2,00 49 

Neder-Rijn 1.180 124 66 16,1% 0,53 40 

Noorderzijlvest 436 30 23 12,2% 0,77 50 

Noordzeekanaal 531 43 36 14,9% 0,84 36 

Peel en Maasvallei 71 5 3 11,3% 0,60 68 

Randmeren 1.180 46 39 7,2% 0,85 37 

Reest en Wieden 681 80 65 21,3% nvt 52 

Rijn en IJssel 1.545 94 60 10,0% 0,64 59 

Rijnland 1.413 136 85 15,6% 0,63 58 

Rivierenland 1.190 98 61 13,4% 0,62 63 

Roer en Overmaas 65 13 8 32,3% 0,62 69 

Scheldestromen 257 23 23 17,9% nvt 64 

Schieland-Krimpenerwaard 846 109 34 16,9% 0,31 60 

Stichtse Rijnlanden 1.323 93 68 12,2% 0,73 58 

Twentekanaal 390 10 17 6,9% 1,70 36 

Vallei en Veluwe 1.511 148 102 16,5% nvt 46 

Vechtstromen 1.723 203 79 16,4% 0,39 53 

Veerse Meer 76 3 1 5,3% 0,33 46 

Volkerak 169 11 24 20,7% 2,18 45 

Voorne en Putten 144 27 12 27,1% 0,44 62 

Waal 464 44 23 14,4% 0,52 41 

Zandmaas 1.225 29 72 8,2% 2,48 42 

Zuiderzeeland 1.564 116 102 13,9% 0,88 54 

(leeg) 83 12 12 28,9% 1,00  

Eindtotaal 38.624 3.095 2.076    
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