
 

 

Landelijke resultaten controle in het RCS, 2014 

 

In 2014 zijn door de Controleurs Sportvisserij (verenigings- en 
federatiecontroleurs) in 3264 controlerondes in totaal 11.147 
gecontroleerde sportvissers geregistreerd in het RCS. Van 
deze sportvissers visten 9.610 (86,2%) met de juiste 
visdocumenten en volgens de voorwaarden voor het vissen.  

NB: In 2014 zijn in totaal 1130 gecertificeerde controleurs 
sportvisserij geregistreerd bij Sportvisserij Nederland. Deze 
controleurs hebben toegang tot het RCS. De gepresenteerde 

gegevens zijn verzameld door 163 controleurs sportvisserij 

verspreid over heel Nederland. Daarbij moet wel opgemerkt 
worden dat veel controleurs in tweetallen controleren (duo-
controle, waarvan een controleur registreert) en dat diverse 
controleurs hun controlegegevens niet zelf, maar centraal 
laten registreren door een vrijwilliger van de vereniging. 

 

Figuur 1: Overzicht van alle geregistreerde controles in het RCS 2014 

Type overtredingen 

Indien bij controle blijkt dat een 
sportvisser in overtreding is, wordt dat 
ook geregistreerd in het RCS. Uit de 
gegevens over 2014 blijkt dat bij 1645 

(14,8%) van de gecontroleerde 
sportvissers een of meerdere 
overtredingen geconstateerd. Als wordt 

gekeken naar het type overtredingen 
(zie figuur2), blijkt dat 66% van alle 
overtredingen bestond uit het niet in 
bezit hebben van de VISpas ( 
toestemming vissen). Op een totaal 
van 11147 geregistreerde sportvissers 
heeft dus 9.6% geen VISpas in het 

bezit. Opvallend is ook het hoge aantal 
overtredingen voor het vissen zonder 
Derde Hengel-NachtVIStoestemming. 

Figuur 2: Type overtredingen in 2014 geconstateerd en 
vastgelegd door Controleurs Sportvisserij in het RCS.  

Conclusies en aanbevelingen: 

Het eerste volledige jaar van het registreren van de controlerondes door Controleurs Sportvisserij is een 
feit. Door inspanningen van deze controleurs is het bezit van juiste visdocumenten en het type 
overtredingen onder gecontroleerde sportvissers inzichtelijk geworden. De resultaten worden als ijkpunt 
gebruikt voor het meten van effecten van te nemen maatregelen om het bezit van de juiste 
visdocumenten op de verenigingswateren te bevorderen. 

 

Vissen 
zonder 

toestemming 
(hengel) 

66% 
Vissen 
zonder 

NachtVIStoe- 
stemming  

4% 

Vissen 
zonder 
Derde-

Hengeltoe- 
stemming  

8% 

Gesloten tijd 
aassoorten 

2% 

Levend aas 
3% 

Niet 
gedefinieerd 

13% 

Overig 
4% 



 

 

Op basis van de Landelijke resultaten en wellicht ook in de resultaten van uw vereniging, worden 
hieronder enkele aanbevelingen gedaan gericht op terugdringen van het vissen zonder VISpas, het 

vergroten van het bezit van de VIS(jeugd)pas en daarmee garanderen van de inkomsten 
(contributiegelden)van de hengelsportverenigingen.  

Aanbevelingen om het bezit van de VISpas op verenigingswateren te bevorderen. 
Sportvisserij Nederland biedt gratis diverse digitale modules om op uw website te plaatsen 
en gratis promotiemateriaal aan. 

Verminderen: Vissen zonder toestemming(hengel), Derde hengel- NachtVIStoestemming 

A: persoonlijke voorlichting en ambassadeurschap aan de waterkant: 

1. persoonlijke voorlichting door controleurs sportvisserij over stelsel visdocumenten 
2. vergroten aantal lokale verkooppunten 

3. uitdelen promotiemateriaal en brochures (jeugd)VISpas en Jeugdvergunning 

4. verwijzen naar lokale verkooppunten  
5. overwegen verkoop dag-, weekvergunning of VBL aan de waterkant 

B: meer controle en ondersteuning van federatieve opsporingsambtenaren (Boa’s).  

 intensivering controle  

 vergroten aantal controleurs sportvisserij van uw vereniging 
 deelnemen aan Cursus controle sportvisserij  
 aanvragen ondersteuning  van Federatieve Opsporingsambtenaren (Boa’s) 
 samenwerken met opsporingsambtenaren van Gemeente en groene netwerken 
 registreren en evalueren van uw controleresultaten in RCS 

C: digitale voorlichting versterken met gratis digitale modules van Sportvisserij Nederland: 

 gebruik maken van de gratis service www.mijnhengelsportvereniging.nl (incl. bestelmodule 
VISpas-online) 

 gebruik van bestelmodule VISpas-online op eigen website 
 gebruik van module Jeugdvergunning op eigen website 
 doorlinken naar pagina’s van website Sportvisserij Nederland voor o.a. online bestellen van de 

Derde hengel- en/of NachtVIStoestemming 
 gebruik van de gratis software (via www. HSV Leden.nl) en eventueel Serviceledenadministratie 

van Sportvisserij Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mijnhengelsportvereniging.nl/


 

 

Het Registratiesysteem voor Controleurs Sportvisserij (RCS) 

Voor het vastleggen van de resultaten van controlerondes en overige bevindingen is speciaal voor 
Controleurs Sportvisserij een registratiesysteem ontwikkeld. Dit digitale Registratiesysteem voor 
Controleurs Sportvisserij (RCS) wordt de controleur en de hengelsportvereniging (zonder kosten) 
aangeboden door Sportvisserij Nederland en de Sportvisserijfederaties.  

Uitgangspunten van het registratiesysteem (RCS) zijn: 

 leerzaam en leuk om je eigen controleactiviteiten vast te leggen 

 te laten zien je inzet als vrijwilliger van jouw vereniging of Federatie 
 op een eenvoudige en snelle manier digitaal vastleggen, inkijken en overzichten maken van de 

resultaten van de controlerondes 
 resultaten en bevindingen worden beheerd, gerapporteerd en geëvalueerd op verenigingsniveau 

(eigen wateren), Federatief (eventueel Rayon) niveau en op landelijk niveau. 
 het draagt bij aan effectieve Controle en handhaving, draagt bij aan het effectief inzetten 

Federatieve Boa’s en daarmee het functioneren van de georganiseerde hengelsport 
 Door regelmatige communicatie (overzichten maken) met RCS kan de subjectieve pakkans 

worden vergroot. 

Veldformulier Controle 
Visdocumenten 

Voor het een op een invoeren van de 
controlerondes aan de waterkant is 
een speciaal Veldformulier Controle 
Visdocumenten beschikbaar gesteld 

voor iedere controleur. De 
controlegegevens kunnen thuis “”een 
op een”” worden overgezet in het 

RCS. De veldformulieren zijn 
verkrijgbaar bij de coördinator Controle 
& handhaving van uw Federatie. 

Werkafspraken RCS 

De werkafspraken voor gebruik van 

het Veldformulier Controle 

Visdocumenten kunt u downloaden 

van: www.sportvisserijnederland.nl/hsv-

service/controle/registratiesysteem-

controleurs-sportvisserij-

rcs/werkafspraken-rcs.html 

Deze werkafspraken kunt u aanvullen 

met afspraken die u als vereniging 

maakt met uw controleteam van 

controleurs Sportvisserij! 
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