
 

 
 

FONDS VERBETERING SPORTVISSERIJMOGELIJKHEDEN 

 
 
HET BESTUUR VAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND 
 

Overwegende dat het in het kader van maatregelen ter bevordering van de sportvisserij gewenst is 
in daarvoor in aanmerking komende gevallen subsidies toe te kennen ten behoeve van te maken 
kosten door derden voor realisatie van voorzieningen ten behoeve van sportvissers of visstand. 
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: begripsomschrijvingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder 
“Bestuur” : het bestuur van Sportvisserij Nederland; 

“subsidie” : de in artikel 2 bedoelde subsidie; 
“maatregelen : de in artikel 3 bedoelde maatregelen; 

“sportvisserij” : de sportvisserij in wateren waarin op grond van de Visserijwet 
1963 de zee- en binnenvisserij kan worden uitgeoefend; 

“visrechthebbende” : rechthebbende op het visrecht overeenkomstig het bepaalde in 
de Visserijwet 1963. 

 
Artikel 2: subsidies 
 

Op de voet van de volgende bepalingen kan ter zake maatregelen ter duurzame bevordering van 
de sportvisserij door het Bestuur een subsidie worden toegekend. 
 
 
Artikel 3: voor subsidies in aanmerking komenden maatregelen 
 

Een subsidie kan worden toegekend voor: 
a) realisatie van concrete inrichtingsmaatregelen ten behoeve van sportvissers of visstand, zoals 

de aanleg van trailerhellingen, visstoepen, steigers, schuilvoorzieningen, clubhuizen, pompen / 
fonteinen, onderwaterstructuren, oeverbeschoeiing, graven van visvijvers, aanbrengen 
beplanting e.d. 

b) ter stimulering van het optimaal beheren van (karper-)visvijvers in 2018. 
c) andere maatregelen, die naar het oordeel van het Bestuur van belang zijn voor de duurzame 

verbetering van het viswater, de visstand of het sportvisserijgebruik. 
 
 
Artikel 4: aanvragers 
 
Een subsidie kan slechts worden toegekend aan volledige rechtsbevoegdheid bezittende 
aangesloten hengelsportverenigingen, federaties en/of landelijke specialistenorganisaties, indien en 

voor zover van toepassing zij visrechthebbenden zijn dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de visrechthebbenden namens de laatsten optreden. 
 
 
Artikel 5: toekennings- en weigeringsgronden 
 

Een subsidie wordt door het Bestuur toegekend. Tegen de beslissing van het Bestuur is geen 
beroep mogelijk. Onverminderd het elders in deze regeling bepaalde, wordt geen subsidie 
toegekend in de volgende gevallen: 
a) de kosten van de te treffen maatregelen staan niet in redelijke verhouding tot de beoogde 

duurzame verbetering van het viswater, de visstand of het sportvisserijgebruik; 
b) een andere maatregel of wijze van uitvoering verdient, gelet op de kosten, de voorkeur; 
c) de te treffen maatregelen zijn uit andere hoofde nodig; 

d) een bijdrage uit andere hoofde is voldoende om de uitvoering van de maatregel te bekostigen; 
e) de maatregel heeft betrekking op onderhoud van het viswater, de visstand of de 

visserijvoorzieningen. 
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Artikel 6: hoogte van de subsidie 
 
a) Het maximumbedrag van de subsidie per aanvraag wordt jaarlijks door het Bestuur 

vastgesteld en op een geschikte wijze bekend gemaakt; voor 2018 is het maximum-bedrag 
vastgesteld op € 10.000,- indien het een maatregel betreft voor een in de “Gezamenlijke Lijst 
van Viswateren” opgenomen water. Indien het een maatregel betreft voor een in de 

”Federatieve Lijst van Viswateren” of verenigingslijst opgenomen water, is het maximum-
bedrag bepaald op € 5.000,-. 

b) De door aanvrager zelf te betalen bijdrage in de kosten van de maatregelen als bedoeld in 
artikel 3 bedraagt ten minste € 2.000,-. 

c) De subsidie bedraagt een maximum-percentage van de daarvoor in aanmerking komende 
kosten van de maatregel. Dit maximum-percentage wordt jaarlijks door het Bestuur 

vastgesteld en op een geschikte wijze bekend gemaakt. 
d) Tot de voor subsidie in aanmerking komende kosten worden gerekend alle noodzakelijke 

kosten van de maatregel, met uitzondering van de kosten van zelf verrichte arbeid, door de 
aanvragers of hiermee verwante partijen en kosten voor planvorming ter voorbereiding van de 
te nemen maatregel.  

 
 

Artikel 7: aanvraagprocedure 
 
a) De aanvraag voor de subsidie moet worden ingediend bij het Bestuur. De aanvraag kan alleen 

worden ingediend met behulp van een bij Sportvisserij Nederland verkrijgbaar 
aanvraagformulier. 

b) De aanvraag dient het bedrag van de door aanvrager gevraagde subsidie te vermelden. 
c) De aanvraag dient te bestaan uit een omschrijving van de aard en de omvang van de 

voorgenomen maatregelen en alle andere voor de beoordeling van de aanvraag van belang 
zijnde informatie, zoals bijvoorbeeld op deze maatregelen betrekking hebbende tekeningen, 
alsmede een gespecificeerde begroting en offerte(s) van de aan de maatregelen verbonden 
kosten en eventuele baten, onder opgave van het bedrag dat als eigen bijdrage voor de 
verbetering zal worden beschikbaar gesteld en van het bedrag dat door derden is of zal 
worden bijgedragen, het totale financieringsschema alsmede het tijdsbestek waarin de te 

subsidiëren maatregel zal worden uitgevoerd.  Uitsluitend volledige aanvragen worden in 
behandeling genomen. 

d) De aanvrager is voorts gehouden aan het Bestuur alle door hem gewenste, met bescheiden te 
staven inlichtingen te verstrekken. 

e) Van de ontvangst van de aanvraag zal aanvrager door het Bestuur een bevestiging worden 
toegezonden. 

 

 
Artikel 8: ontvankelijkheid van de aanvragen 
 
a) Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar bij Sportvisserij Nederland worden ingediend. 

Een besluit van het al dan niet toekennen van subsidie wordt per kwartaal genomen. 
b) Het Bestuur maakt ieder jaar tijdig via daartoe geëigende media het totale bedrag bekend dat 

voor de in het jaar van indiening van aanvragen te verstrekken subsidies beschikbaar is. 

c) Indien het bedrag van de aangevraagde subsidies het totaal van de beschikbare middelen 
overtreft, besluit het Bestuur aanvragen niet verder in behandeling te nemen. 

d) Door een hengelsportvereniging kan slechts voor één project per jaar subsidie worden 
aangevraagd. 

e) Aanvragen die op grond van de leden ‘a’ en ‘c’ niet in behandeling zijn genomen, kunnen een 
volgend jaar opnieuw bij het Bestuur worden ingediend. 

Deze aanvragen zullen alsdan op gelijke wijze als de overige aanvragen in behandeling worden 
genomen. 

 
 
Artikel 9: overige voorwaarden 
 
a) Onverminderd het bepaalde in artikel 8 wordt de subsidie slechts toegekend, indien de bij de 

aanvraag overgelegde omschrijving en begroting zijn goedgekeurd door het Bestuur. 
b) Geen subsidie wordt toegekend, indien de maatregelen waarvoor subsidie wordt gevraagd, 

reeds geheel of gedeeltelijk zijn verricht, voordat op de aanvraag is beslist. 
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c) Aan de toekenning van de subsidie wordt de voorwaarde verbonden dat de maatregelen 
uiterlijk op een door het Bestuur te bepalen tijdstip zijn verricht. 

d) Indien in het water waarop de maatregel van toepassing is ook een ander dan de 
visrechthebbende c.q. aanvrager gerechtigd is de visserij uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld 
vergunninghouders of gemachtigden, dient de aanvrager deze, voordat de subsidieaanvraag 
wordt ingediend, te informeren over dit voornemen alsmede over de ter zake genomen 

beschikking van het Bestuur. 
e) Aan de toekenning van de subsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden, waaronder 

het stellen van een termijn waarbinnen de maatregelen ten dienste van de sportvisserij dienen 
te blijven. 

f) In overleg met Sportvisserij Nederland dient, bij publiciteit en op/in het project c.q. 
uitgevoerde maatregel, duurzaam en herkenbaar te worden aangegeven dat realisering mede 

mogelijk is gemaakt met subsidie van Sportvisserij Nederland. Tevens stelt Sportvisserij 
Nederland de aanvrager een bordje ter beschikking om aan te brengen op/bij de voorziening. 
Zonder deze vermeldingen kan de subsidiebijdrage worden verminderd of in het geheel 
vervallen. 
  

 
Artikel 10: verplichtingen van de begunstigde 

 
Degene aan wie een subsidie is toegekend, is verplicht: 
a) de maatregelen overeenkomstig de omschrijving zoals deze is goedgekeurd door het Bestuur 

te verrichten; 
b) voor wijziging in de uitvoering van de voor subsidie goedgekeurde maatregel de voorafgaande 

toestemming van het Bestuur te verkrijgen; 
c) de voorschriften, die aan de toekenning van de subsidie zijn verbonden, na te leven; 

d) bij toekenning van de subsidie op basis van landelijke inbreng het viswater ten minste tien jaar 
in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren te laten staan; 

e) in haar financiële administratie een afschrijvingspost op te nemen voor de betreffende 
voorziening.   

 
 

Artikel 11: betaalbaarstelling 
 

a) De subsidie wordt door Sportvisserij Nederland uitbetaald, nadat ten genoegen van het 
Bestuur middels facturen is aangetoond, dat de maatregelen zijn verricht en betaald en dat 
aan artikel 10 bedoelde verplichtingen is voldaan. 

b) Indien zulks uit de bij de aanvraag verstrekte informatie noodzakelijk blijkt, kan door het 
Bestuur op verzoek van aanvrager in afwijking van het onder lid 1 bepaalde worden besloten 

aanvragers tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de maatregel reeds financiële 
middelen ter beschikking te stellen. Het maximum van deze voorschotten zal nooit meer dan 
80 procent van de toegekende subsidie bedragen. 

 
 
Artikel 12: terugvordering subsidies 
 

De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de begunstigde de 
voorwaarden waaronder de subsidie is toegekend niet naleeft, indien de begunstigde niet aan zijn 
verplichtingen voldoet of indien de bij de aanvraag verstrekte informatie zodanig onjuist blijkt te 
zijn, dat bij het bekend zijn van de juiste informatie geen subsidie verstrekt zou zijn. 
 
 

Artikel 13 
 
Deze regeling kan worden aangehaald als: Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden. 
 
Het Bestuur van Sportvisserij Nederland 
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Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden 
 
 

Interne procedure 
 
1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van datum van binnenkomst bij Sportvisserij 
Nederland (op schrift per post). Qua prioritering worden eerst de HSV-aanvragen en dan de 
federatieve aanvragen behandeld. 
 

2. Aanvragen worden door het bureau van Sportvisserij Nederland beoordeeld op de voorwaarden 
zoals gesteld in de regeling Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden, en op basis hiervan 
besproken met de Commissaris Water, Visserij en Visstandbeleid welke namens het Bestuur besluit 
over al dan niet toekenning van de subsidie. 
 
3. Het Bestuur besluit per kwartaal over al dan niet toekenning van de subsidie. Alle aanvragers 

worden vervolgens schriftelijk geïnformeerd over al dan niet toekenning van subsidie voor het door 
hen ingediende verzoek. 
 
4. Tegen het besluit van het Bestuur is geen beroep mogelijk. 
 
 

Criteria 2018 
 
1. Indieningsperiode 2018: 1 januari t/m 31 december 2018. Zo lang er budget beschikbaar is.  
 
2. - Vergoeding bij wateren welke zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren is    

      maximaal 50% van de externe kosten tot een maximum van € 10.000,- euro per project. 
- Vergoeding bij wateren welke zijn ingebracht in de Federatieve of Verenigingslijst van  
  Viswateren is maximaal 25% van de externe kosten tot een maximum van € 5.000,- euro per   
  project. 
 

3. Het maximum totaal subsidiebudget in 2018 is circa € 0,20 per aangesloten sportvisser per   

    federatiegebied. 

 
4. Maximum totaal subsidiebudget van Sportvisserij Nederland in 2018 is € 150.000,-  

 

5. Ter stimulering van het optimaal beheren van (karper-)visvijvers in 2018: 

    - Voor het uitzetten van kleine spiegelkarpers (800-1000 gram per stuk) in afgesloten      
      visvijvers wordt een budget gereserveerd van €28.000 en wordt €2 per kg gesubsidieerd.  
      Per vereniging kan het uitzetten van spiegelkarpers in maximaal één vijver worden  
      gesubsidieerd. 
   - Voor de aanschaf van vijvervoer wordt een budget gereserveerd van €12.000 en wordt 50%  

      van de kosten gesubsidieerd. Per vereniging wordt  maximaal 1000 kg vijvervoer  
      gesubsidieerd. 
  

 

 
Het Bestuur van Sportvisserij Nederland 

Bilthoven, 18 januari 2018 


