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Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied 

 
De eigenaar van een perceel “water” heeft over dit eigendom visrecht. Feitelijk is hij geen 
eigenaar van het water, maar van de waterbodem. Water verplaatst zich namelijk door wind 
en/of stroming en is daardoor een zogenaamd “vluchtig medium”. 
 

Het vissen in water waarvan de bodem geen eigendom is, is alleen toegestaan met de 
toestemming van de eigenaar van deze bodem, de zogenoemde visrechthebbende.  
Dit geldt voor zowel de sportvisserij (hengelsport) als de beroepsvisserij. 
 

De wet- en regelgeving voor vissen en visrechten is opgenomen in de Visserijwet 1963,  
de Uitvoeringsregeling visserij en het Reglement voor de binnenvisserij 1985.  
 

De Visserijwet maakt onderscheid tussen: 
• zeevisserij: het vissen in de visserijzone en de als "zeegebied" aangewezen wateren;  
• kustvisserij: het vissen in een aantal als "kustwater" aangewezen wateren;  
• binnenvisserij: het vissen in de overige wateren van Nederland (met uitzondering van 

het IJsselmeer). 
Vissen in de Reeuwijkse Plassen valt onder de “binnenvisserij”. 
 

In de Uitvoeringsregeling visserij en het Reglement voor de binnenvisserij 1985 wordt de 
regelgeving van de Visserijwet nader uitgewerkt. In deze beleidsbesluiten staat onder andere 
welke vistuigen (met beschrijving) zijn toegestaan (geoorloofd), de aassoorten die niet 
mogen worden gebruikt, de voorwaarden en administratieve verplichtingen waaraan een 
beroepsvisser of visserijbedrijf moet voldoen, in welke periode niet op een bepaalde vissoort 
mag worden gevist, enz. In Bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling visserij is opgenomen welke 
vissoorten mogen worden bevist.  

 

1. Wat houdt het visrecht in? 

Het visrecht op een perceel water(bodem) houdt in, dat in het betreffende water mag worden 
gevist en dat daarin vis mag worden uitgezet. 
 

 

Visserijwet 
 

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. 

 
 

Rechten brengen ook verplichtingen met zich mee. De visrechthebbenden (de eigenaren en 
huurders van visrecht, zie punt 4a.) zijn samen met de waterbeheerder verantwoordelijk voor 
een goed, duurzaam visstandbeheer (zie punt 6.). 

 

2. Wat omvat het visrecht? 

Het visrecht omvat: 
1. het schubvisrecht; 
2. het aalvisrecht; 
3. het schelp- en schaaldierenvisrecht. 
Deze drie rechten tezamen worden het “volledig visrecht” genoemd. 
 

De eigenaar bepaalt zelf of hij anderen de mogelijkheid wil geven om in zijn water te vissen 
en/of daarin vis uit te zetten. Hij kan het volledig visrecht geven, maar hij kan de visrechten 
ook splitsen. 
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Zo kan de eigenaar het volledig visrecht aan een beroepsvisser geven, maar hij kan ook het 
schubvisrecht aan een hengelsportvereniging geven en het aalvisrecht en/of het schaal- en 
schelpdierenvisrecht aan een beroepsvisser. 
 

Let op: 
Een visser, die geen beroepsvisser is (dit geldt dus ook voor de eigenaar), mag alleen vissen 
met de hengel of een peur. 
Alle overige vistuigen vallen onder de beroepsvistuigen en mogen alleen door een door het 

Ministerie van Economische Zaken erkende beroepsvisser of visserijbedrijf worden gebruikt.  

 

Visserijwet 
 

Hengel: vistuig bestaande uit een roede - al dan niet voorzien  
van een opwindmechanisme - een lijn of snoer - al dan niet  
voorzien van één of meer dobbers - en ten hoogste drie een-,  
twee- of drietandige haken. 
 

Peur: vistuig, bestaande uit een al dan niet aan een roede 
verbonden lijn of snoer zonder haak of haken waaraan een 
hoeveelheid wormen is bevestigd. 
 
                                                                                                                  wormen aan een peur 

 

 

3. Erkenning als beroepsvisser of visserijbedrijf 

Vissers, visserijbedrijven of coöperatieve verenigingen die met beroepsvistuigen willen 
vissen, moeten beschikken over minimaal 250 hectare viswater en met de visserij op dit 
water minimaal € 8.500,- bruto per jaar verdienen. 
De vissers, visserijbedrijven of coöperatieve verenigingen die vinden dat zij aan deze 
voorwaarden voldoen, moeten zich melden bij het Ministerie van Economische Zaken en  
een accountantsverklaring overleggen waaruit dit blijkt. Bij akkoord ontvangt betrokkene een 
brief van de Minister, waarin staat dat hij c.q. het bedrijf of de coöperatieve vereniging 
bevoegd is om met beroepsvistuigen te vissen. 
 

 

Reglement voor de binnenvisserij 1985 
 

Beroepsvistuigen: 
 

kreeftenkorf, visfuik ,aalfuik,  
ankerkuil, aalkistje, hoekwant,  
aaldogger1, zegen, aalzegen,  
aaskuil, staand net, gebbe,  
kruisnet, electrovisapparaat.  
 
 
 
 
 
 
         fuik                                                                                                                                                       staand net 
 

 
                                                           
1
 In het Reeuwijkse Plassengebied wordt vaak de term “aaldobber” of “aaldobbel” gebruikt in plaats van  

 “aaldogger”. 
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4. Het toestaan van vissen op het eigendom 

Als een eigenaar anderen de mogelijkheid wil bieden om in zijn water te vissen, moet dit 
schriftelijk worden vastgelegd. Mondelinge toestemming is niet rechtsgeldig! 
 

Het schriftelijk vastleggen kan op twee manieren: 
a. de visrechten verhuren;  
b. een schriftelijke toestemming geven. 
 

4a. De visrechten verhuren 

De eigenaar kan visrecht verhuren. Dit kan voor het volledig visrecht of een deel van de 
visrechten (zie hiervoor) en moet worden vastgelegd in een huurovereenkomst. Hij kan  
water verhuren voor zowel de sportvisserij als de beroepsvisserij.  
In de overeenkomst wordt opgenomen welk (gedeelte van het) water het betreft (een 
kadastrale kaart moet worden bijgevoegd), wat de huurprijs is en eventuele specifieke 
afspraken (bijvoorbeeld het verplicht terugzetten van soorten vis, zoals snoek, snoekbaars  
of paling).  
Ook voor het uitzetten van vis is de toestemming van de eigenaar nodig; het is verstandig in 
de overeenkomst vast te leggen of uitzetten wel of niet mag. 
De eigenaar kan het gebruik van “alle geoorloofde vistuigen” toestaan of, indien gewenst, 
een of meer vistuigen uitsluiten. “Alle geoorloofde vistuigen” omvatten echter ook de 
beroepsvistuigen, die alleen door een beroepsvisser mogen worden gebruikt. Voor de 
sportvisserij is dit dus niet zinvol. 
 

Een huurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor zes jaar. De overeenkomst wordt 
van rechtswege na zes jaar verlengd, dat wil zeggen dat, indien geen van beide partijen de 
overeenkomst (tijdig) schriftelijk opzegt, de overeenkomst automatisch met zes jaar wordt 
verlengd.2 
 

Let op: 
Tijdig opzeggen wil zeggen, dat: 

• de verhuurder uiterlijk acht maanden voor het eind van de lopende overeenkomst de 
huurder een nieuwe overeenkomst van huur en verhuur van visrecht heeft aangeboden 
of aan hem schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst van huur en verhuur 
van het visrecht niet te willen voortzetten, of  

• de huurder voor het einde van de lopende overeenkomst aan de verhuurder schriftelijk 
te kennen heeft gegeven de overeenkomst van huur en verhuur van het visrecht niet te 
willen voortzetten. De opzegging moet voor de einddatum van de overeenkomst bij de 
verhuurder binnen zijn. Voor opzegging door de huurder is in de wet geen opzegtermijn 
opgenomen.  

 

De huurovereenkomst moet aan de in de Visserijwet opgenomen bepalingen voldoen. 
Daarom moet de eigenaar hem laten toetsen door de Kamer voor de Binnenvisserij (zie 
Bijlage 3). Bij nieuwe huurovereenkomsten bekijkt de Kamer ook of de doelmatige bevissing 
van het betreffende water niet in gevaar komt. Eerst na goedkeuring door de Kamer is het 
vissen toegestaan.  
 

Voor de eigenaar betekent verhuur, dat de huurder van visrecht(en) de visrechthebbende 
voor het betreffende water wordt. De eigenaar draagt dus voor de duur van de overeenkomst 
de zeggenschap over het vissen en/of het uitzetten van vis op zijn eigendom (of het in de 
overeenkomst vastgelegde deel daarvan) over aan de huurder. Daarmee wordt de huurder 
tevens de verantwoordelijke voor het voeren van een goed visstandbeheer over dit water. 
 

                                                           
2
  In bijzondere gevallen kan een huurovereenkomst voor een kortere of langere periode dan zes jaar worden  

 aangegaan. In deze situatie gelden andere regels voor beëindiging en opzegging. 
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Omdat de huurder visrechthebbende wordt, kunnen tussen de verhuurder en huurder 
afspraken worden gemaakt over het mogen verstrekken van een bepaald aantal schriftelijke 
toestemmingen door de huurder. De afspraken moeten in de huurovereenkomst worden 
vastgelegd. Schriftelijke toestemmingen die de huurder uitgeeft, moeten aan de daarvoor 
geldende voorwaarden voldoen (zie punt 4b.). 
 

Bij verkoop van het perceel water waarvoor een nog lopende huurovereenkomst is 
afgesloten, loopt de overeenkomst door. Indien de nieuwe eigenaar de overeenkomst wil 
beëindigen, moet hij de hiervoor geldende opzegtermijn in acht nemen.  
De lopende overeenkomst moet op naam gesteld worden van de nieuwe eigenaar. De 
wijziging dient ook te worden overlegd aan de Kamer voor de Binnenvisserij. 
 

Figuur 1 
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4b. Een schriftelijke toestemming geven 

Zoals de term al aangeeft, zet de visrechthebbende de toestemming om in zijn perceel water 
te mogen vissen op papier. In deze situatie draagt hij geen visrechten over. Hij geeft aan met 
welk(e) vistuig(en) en onder welke voorwaarden de visserij mag worden uitgeoefend.  
 

In een schriftelijke toestemming moet in ieder geval zijn opgenomen: 
• de naam, de voorletters en de woonplaats van de visrechthebbende;  
• de naam, de voorletters, de woonplaats en de geboortedatum van de visser;  
• een omschrijving van het (betreffende deel van het) water (een kadastrale kaart moet 

worden bijgevoegd);  
• een omschrijving van de visserij (vissoort) en de voorwaarden (waaronder de vistuigen 

die mogen worden gebruikt);  
• de dagtekening (datum van uitgifte) en de geldigheidsduur (maximaal 3 jaar); 
• indien van toepassing: afspraken over de vergoeding.  
 

Het uitzetten van vis mag alleen met toestemming van de eigenaar. Het is aan te raden te 
vermelden of het uitzetten wel of niet is toegestaan.  
Het is eveneens verstandig “wanprestatie” (wel omschrijven wat hieronder wordt verstaan) 
als reden voor tussentijdse opzegging op te nemen. 
 

Bij controle moet de toestemming kunnen worden overlegd.3 
 

De visrechthebbende kan toestemming geven voor zowel de hengelsport als beroepsvisserij. 
Als het gaat om een toestemming voor het vissen met beroepsvistuigen, moet de eigenaar  
deze ter toetsing voorleggen aan de Kamer voor de Binnenvisserij. Ook hier geldt, dat eerst 
na goedkeuring door de Kamer het vissen is toegestaan. 
 

Voor het vissen met één of meer hengels of met een peur (door een sport- of beroepsvisser) 
is geen goedkeuring van de Kamer voor de Binnenvisserij nodig, indien gebruik gemaakt 
wordt van: 

• een door de eigenaar uitgegeven schriftelijke toestemming voor de hengelsport die aan 
de in punt 4b. genoemde voorwaarden voldoet; 

• water dat is ingebracht voor de Vispas van Sportvisserij Nederland (zie punt 5b.) of 

• op de Reeuwijkse Plassen: een door de Visserijpool Reeuwijkse Plassen uitgegeven 
visvergunning (zie punt 5a.).  

 

Een schriftelijke toestemming kan worden aangegaan voor maximaal drie jaar. Aan het eind 
van de periode waarvoor hij is afgegeven, vervalt hij. Indien beide partijen de situatie willen 
voortzetten, moet opnieuw een schriftelijke toestemming worden opgesteld (en, bij een 
toestemming om te mogen vissen met beroepsvistuigen, getoetst worden door de Kamer 
voor de Binnenvisserij). 
 

Aangezien de eigenaar geen visrechten overdraagt, blijft hij verantwoordelijk voor een goed 
visstandbeheer voor zijn eigendom. 
 

Bij verkoop van het perceel water waarvoor een schriftelijke toestemming is gegeven, blijft 
de toestemming van kracht. De toestemming vervalt op de hierin opgenomen einddatum.  
De schriftelijke toestemming moet op naam gesteld worden van de nieuwe eigenaar. Indien 
het gaat om een toestemming om te mogen vissen met beroepsvistuigen, dient de wijziging 
ook te worden overlegd aan de Kamer voor de Binnenvisserij. 
 
 
 

                                                           
3
  Vanaf 1 januari 2015 geldt, dat de gegevens die op een toestemming voor het vissen met hengel(s) of peur  

 moeten worden vermeld, niet meer op papier hoeven te staan, maar digitaal beschikbaar mogen zijn, op de 
 voorwaarde dat de gegevens bij controle kunnen worden getoond. Voorbeeld is de Vis App van Sportvisserij  
 Nederland. 
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Figuur 2 

 

5. Sportvisserij 

De particuliere eigenaar die visrechthebbende en geen beroepsvisser is, mag in zijn water 
de sportvisserij beoefenen. Andere sportvissers hebben zijn schriftelijke toestemming 
nodig. De sportvisser(s) en eigenaar kunnen dit onderling overeenkomen. De schriftelijke 
toestemming moet voldoen aan de onder punt 4b. gestelde voorwaarden. 
 

eigenaar

=

visrechthebbende

van

1. schubvisrecht

2. aalvisrecht

3. schaal- en schelpdierenvisrecht

overdracht visrecht(en)

hengel en peur beroepsvistuigen

toegestaan voor

huurovereenkomst

schriftelijke 

toestemming

ja nee

vistuigen

jaja

ja

toetsing Kamer 

voor de 

Binnenvisserij

geen 

beroepsvisser
beroepsvisser

toegestaan voor

geen 

beroepsvisser
beroepsvisser

ja nee

nee nee

toetsing Kamer 

voor de 

Binnenvisserij

toetsing Kamer 

voor de 

Binnenvisserij

De schriftelijke toestemming

huurder wordt

visrechthebbende

eigenaar blijft 

visrechthebbende

Duur = maximaal 3 jaar.

Stopt aan eind overeengekomen 

periode. Kan opnieuw worden 

aangegaan.

Leg vast welk water het betreft.

Bepaal welke vistuigen (niet) zijn toegestaan 

of sta alle toe.

Neem eventuele bijzondere afspraken op.

(Zie figuur 1)
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Als de eigenaar water heeft verhuurd met het schubvisrecht, kan hij in de huurovereenkomst 
opnemen, dat de huurder een bepaald aantal schriftelijke toestemmingen mag uitgeven voor 
de sportvisserij. Ook de door de huurder uit te geven toestemmingen moeten voldoen aan de 
onder punt 4b. gestelde voorwaarden. 
 

Sportvissers mogen alleen vissen met de hengel of een peur. Zij zijn aan regels gebonden 
op grond van de Visserijwet (zie Bijlage 1). In een door een particuliere eigenaar afgegeven 
schriftelijke toestemming of aangegane huurovereenkomst kunnen aanvullende voorwaarden 
worden gesteld (bijvoorbeeld dat de eigenaar zelf ook nog een bepaald aantal keren mag 
vissen of op een bepaald gedeelte mag vissen). 
 

 

Visserijwet 
 

Aan personen onder de veertien jaar die vissen onder begeleiding van een volwassene 
die voorzien is van een schriftelijke toestemming, of die vissen in het kader van een door 
de betreffende rechthebbende op het visrecht georganiseerd evenement, is toegestaan 
te vissen met een hengel. 

 
 

5a. Visserijpool Reeuwijkse Plassen  

Het grote aantal particuliere eigenaren en daarmee visrechthebbenden maakt het voor de 
sportvisser lastig om te kunnen vissen op de Reeuwijkse Plassen. Immers, hij moet aan 
iedere eigenaar van het water waar hij wil vissen een schriftelijke toestemming vragen.  
 

 
 

Op deze kadastrale kaart is goed te zien hoeveel percelen het plassengebied telt.
4
  

                                                           
4
  Kadastrale kaarten zijn altijd een momentopname. Wijziging van eigendom en omvang van percelen door verkoop,  

 vererving en splitsing kan iedere dag plaatsvinden en leidt tot een ander kaartbeeld. 
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Voor een deel wordt dit probleem ondervangen door de Visserijpool Reeuwijkse Plassen.  
De Visserijpool is een samenwerkingsverband tussen een aantal particuliere eigenaren, 
beroepsvissers en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente is eigenaar van de 
plas Broekvelden/Vettenbroek, het grootste deel van de plas Elfhoeven en percelen in de 
plassen ’s-Gravenbroek en Groot en Klein Vogelenzang.  
 

De bij de Visserijpool aangesloten particuliere eigenaren en beroepsvissers hebben de 
gemeente gemachtigd om voor hun water schriftelijke toestemmingen in de vorm van 
visvergunningen uit te geven. Deze vergunningen gelden ook voor het water van de 
gemeente. Waar met deze vergunningen mag worden gevist, is op een kaart op de 
achterkant van de vergunning aangegeven.  
 

N.B. Op de meeste door de particulieren ingebrachte percelen water kan alleen vanuit de 
boot worden gevist; de oever in particulier eigendom mag (tenzij in de toestemming anders 
aangegeven) niet worden betreden. 
 

De door de particuliere eigenaren en beroepsvissers aan de gemeente verstrekte machtiging 
voor verstrekken van visvergunningen geldt voor een jaar. Indien een deelnemer niet (tijdig) 
opzegt, wordt zijn machtiging van rechtswege voor opnieuw een jaar verlengd. 
 

5b. Sportvisserij Nederland 

Sportvisserij Nederland streeft naar het scheppen van optimale mogelijkheden voor het 
uitoefenen van de sportvisserij. Verder heeft zij als doel het verzamelen, ontwikkelen en 
inzetten van deskundigheid en kennis over de (sport)visserij en het visstandbeheer. 
Deze overkoepelende organisatie geeft een Vispas uit.  
 

De Vispas is een schriftelijke toestemming die aan  
leden van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten 
hengelsportvereniging wordt verstrekt. De Vispas is ook 
geldig voor het water dat door andere visrechthebbenden, 
zoals waterschappen en particulieren, is ingebracht.  
De pas is op naam gesteld en een jaar geldig. De houder 
van de pas moet deze bij zich hebben tijdens het vissen. 
Met de Vispas mag met maximaal twee hengels worden 
gevist. Vissen met een peur is niet toegestaan. 
 

Alle wateren waarvoor Sportvisserij Nederland de Vispas mag verstrekken, zijn opgenomen 
in de Lijst van Viswateren. In de lijst is ook aangegeven of de oever mag worden betreden. 
 

In het Reeuwijkse Plassengebied heeft Coöperatie van Vissers De Schakel een deel van 
haar water ingebracht bij Sportvisserij Nederland federatie (afdeling) Zuidwest. Deze 
percelen zijn opgenomen in de Lijst van Viswateren.  
 

Voor de sportvissers die geen lid zijn van een aangesloten hengelsportvereniging is er de 
Kleine Vispas. Met de Kleine Vispas kan met één hengel en een beperkt aantal aassoorten 
worden gevist in een beperkt aantal wateren die zijn opgenomen in de Kleine Lijst van 
Viswateren. De Kleine Vispas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de 
visvergunning (schriftelijke toestemming). 
In het Reeuwijkse Plassengebied kan niet met de Kleine Vispas worden gevist. 
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6. Visserijbeheer en visstandbeheer 

Het visrecht maakt de visrechthebbende (eigenaar of huurder van een water) bevoegd en 
verantwoordelijk voor het visserijbeheer. 
Op grond van de Visserijwet is immers de visrechthebbende degene die bepaalt of in zijn 
water wel of niet mag worden gevist en/of vis mag worden uitgezet, wie mag vissen en met 
welke vistuigen, enz.  
 

 

Visserijbeheer 
 

Het uitvoeren van een stelsel van maatregelen met als doel het optimaliseren van zowel 
beroepsmatige als recreatieve visserij. Maatregelen zijn het uitzetten dan wel onttrekken 
van vis en de regulering daarvan door middel van het stellen van regels ten aanzien van 
de visserij. 
 

 
De waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor het visstandbeheer. 
Zij dienen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (in werking getreden in 2002) te 
zorgen voor ecologisch gezonde watersystemen, waartoe ook de visstand behoort. De 
waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor zowel het leefmilieu van vissen als de visstand.  
De Kaderrichtlijn Water beschrijft de visstand als “kwaliteitskenmerk” (indicator voor de 
ecologische toestand van oppervlaktewater). Daarom zijn de waterbeheerders verplicht 
doelen voor de visstand te formuleren en (samen met anderen) maatregelen te treffen om 
deze doelen te realiseren. 
 

 

Visstandbeheer 
 

Het uitvoeren van een stelsel van maatregelen met als doel het bereiken van een 
bepaalde visstand in een watersysteem. De maatregelen zijn gericht op het beheer  
van de leefomgeving van de vissen.  
 

 

6a. Relatie visserijbeheer en visstandbeheer 

Waterbeheer, vistandbeheer en visserijbeheer hangen met elkaar samen. De visserij heeft 
invloed op de visstand wat betreft soortenrijkdom, soortensamenstelling en leeftijdsopbouw. 
Daarnaast kan de samenstelling van de hoeveelheid vis de waterkwaliteit en het ecologisch 
functioneren van een watersysteem beïnvloeden.  
Het visserijbeheer mag niet strijdig zijn met het water- en visstandbeheer en de doelen die 
voor het water en de visstand krachtens de Kaderrichtlijn Water gelden. 
 

6b. Visstandbeheercommissies (VBC’s) 

Om tot een duurzaam visstandbeheer en een duurzame visserij op de binnenwateren te 
komen vond de rijksoverheid eind jaren negentig van de vorige eeuw het wenselijk, dat 
visstandbeheercommissies (VBC’s) werden opgericht.  
In VBC’s maken de gezamenlijke rechthebbende (sport- en beroeps)vissers afspraken  
over de vormgeving van een duurzame visserij per VBC-gebied. De gedachte was, dat de 
direct betrokkenen zelf het voortouw zouden nemen voor de invulling van de onderlinge 
visserijafspraken. Het zou maatwerk per gebied mogelijk maken. 
Aanvankelijk was het instellen van een VBC niet verplicht, maar in 2008 besloot de minister  
het niet langer vrijblijvend te laten. In 2010 werden de sport- en beroepsvissers op de 
staatswateren verplicht aan een VBC deel te nemen, een gezamenlijk visplan op te stellen 
en volgens dit visplan te vissen. Het was de bedoeling, dat voor de overige binnenwateren 
een traject zou worden opgestart om ook hier de verplichting van de oprichting van en 
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deelname aan een VBC in te voeren. Dit bleek echter een zeer moeizaam proces. 
Oplopende spanningen tussen beroeps- en sportvissers stonden in veel gevallen een 
gezamenlijk visplan in de weg. En waar wel een visplan tot stand kwam, voldeed dit plan 
veelal niet aan de gestelde eisen. 
Op grond van deze ervaringen overweegt de minister nu: 

• de verplichting een VBC op te richten en hieraan deel te nemen los te laten; 

• het periodiek aanleveren van gegevens over de visvangst en het uitzetten van vis door 
zowel de beroeps- als de sportvissers verplicht te stellen, zodat de waterbeheerder kan 
beoordelen of de visstand aan de toetsingscriteria van de Europese Kaderrichtlijn Water 
en die voor Natura 2000-gebieden voldoet; 

• het opstellen van en vissen volgens een visplan te verplichten op het moment dat de 
waterbeheerder constateert, dat de visstand niet (langer) aan de toetsingscriteria 
voldoet. 

Een definitief besluit is op dit moment (mei 2017) nog niet bekend. 
 

6c. Visbeheercommissie Rijnland 

Voor de Reeuwijkse Plassen is het Hoogheemraadschap van Rijnland de waterbeheerder. 
Voor Rijnland is al wel een VBC opgericht, in 2011. De VBC is geen rechtspersoon, maar 
een bestuurlijk overlegplatform. Aan de VBC Rijnland nemen vertegenwoordigers van de 
beroeps- en sportvisserij en het Hoogheemraadschap van Rijnland deel. De VBC staat  
onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.  
De doelstellingen en spelregels voor de samenwerking binnen de VBC zijn vastgelegd in een 
convenant. Iedere partij in de VBC heeft dit ondertekend. Daarmee verplichten alle partijen 
zich in te spannen om de gezamenlijke doelen te realiseren.  
 

6d. Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 

De Visserijpool Reeuwijkse Plassen zet zich al jarenlang in voor een goed, duurzaam 
visstandbeheer. In 2004 bracht zij het Visstandbeheerplan 2004 – 2014 uit. Een werkgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Visserijpool Reeuwijkse Plassen, Coöperatie van 
Vissers De Schakel en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, heeft dit plan geactualiseerd. 
Begin 2017 was het Visstandbeheerplan 2017 t/m 2026  
gereed. Duurzaamheid staat in dit beheerplan hoog in het 
vaandel; daarom zijn in het plan afspraken opgenomen  
om te komen tot een gezonde, duurzame visstand. Deze 
afspraken gaan verder dan de in de wet opgenomen 
bepalingen, zoals die over gesloten tijden, de maaswijdte 
van netten en fuiken en de vissen die door de sportvisserij 
mogen worden meegenomen.5 
 
De visrechthebbende heeft het recht om in aanvulling op 
de wettelijke bepalingen extra voorwaarden te stellen 
waaronder in zijn water mag worden gevist. Deze 
voorwaarden kan hij zelf bepalen en moeten worden 
vastgelegd in de huurovereenkomst of schriftelijke 
toestemming. Indien gewenst, kan de visrechthebbende 
(een deel van) de afspraken in het Visstandbeheerplan  
2017 t/m 2026 als aanvullende bepalingen overnemen.  
 

N.B. Alleen afspraken die de in de wet opgenomen bepalingen aanvullen, dat wil zeggen 
zwaardere of meer voorwaarden stellen, zijn toegestaan. De afspraken mogen niet strijdig 
zijn met overige in de Visserijwet of andere wetgeving opgenomen regelgeving. 

                                                           
5
  Zie Bijlage 4 – “Wet en regelgeving”. 
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Bijlage 1 Regelgeving voor de sportvisserij 

 
Visserijwet 1963, Uitvoeringsregeling visserij, Reglement voor de binnenvisserij 1985  
 

De visrechthebbende die geen beroepsvisser is, mag alleen vissen met de hengel of een 
peur. De Visserijwet zegt niets over het aantal hengels dat gebruikt mag worden. Dat kan  
de visrechthebbende dus zelf bepalen. Gebruikelijk is echter, dat in de toestemming voor 
andere sportvissers dan de visrechthebbende zelf, wordt opgenomen dat met maximaal  
twee hengels mag worden gevist. 
 

Ook een schepnet is een toegestaan vistuig, maar mag alleen worden gebruikt om: 
1. gevangen vis op te scheppen of over te zetten;  
2. vis te vangen, mits de gevangen vis levend in hetzelfde water wordt teruggezet. 
 

Het gebruik van een aantal aassoorten om vis te bedwelmen, te verwonden of te doden is  
in de wet verboden. Het betreft de volgende middelen:  
• kokkelbonen;  
• tjoekvisje;  
• ongebluste kalk;  
• dynamiet;  
• andere vergiftigende, bedwelmende en ontplofbare stoffen. 
Het is ook verboden om te vissen met levende vis of een ander levend, gewerveld dier.  
 

Van 1 april tot en met 31 mei geldt een wettelijk verbod om te vissen met een hengel met de 
volgende aassoorten: 

• een dood visje;  

• een stukje vis (ongeacht hoe groot);  

• slachtproducten;  

• alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. 
 

Omdat de aal (paling) met uitsterven wordt bedreigd, gelden voor deze vis specifieke 
beschermende maatregelen en verboden.  
Om volwassen paling de kans te geven naar zee te trekken om zich voort te planten, geldt  
voor alle sportvissers, dus ook de visrechthebbende, van 1 september tot en met 30 
november een wettelijke gesloten tijd voor het gebruik (en voorhanden te hebben op of  
nabij het water) van aalvistuigen. Hier valt ook de peur onder.  
De sportvisser die vist met een Vispas of visvergunning van de Visserijpool Reeuwijkse 
Plassen mag alleen met de hengel vissen en niet met een peur. Hij moet aal die met de 
hengel wordt gevangen, onmiddellijk levend in hetzelfde water terugzetten. Ook mag hij  
geen aal voorhanden te hebben tijdens het vissen. 
 

Ook voor andere vissoorten gelden in de wet vastgelegde gesloten tijden, zoals voor snoek 
(1 maart tot en met 31 mei) en voor snoekbaars en baars (1 april tot en met 31 mei). 
 

Een visrechthebbende heeft het recht om voorwaarden te stellen waaronder in zijn water 
mag worden gevist. Een visrechthebbende kan daarom in de schriftelijke toestemming of 
huurovereenkomst als voorwaarde een langere gesloten periode vaststellen (ook voor het 
gebruik van bepaalde aassoorten). Korter mag uiteraard niet. 

 
Vissen met de Vispas op de Reeuwijkse Plassen 
 

Coöperatie van Vissers De Schakel heeft een deel van haar water ingebracht bij Sportvisserij 
Nederland federatie Zuidwest. In dit water mag met de Vispas (zie ook punt 5b.) worden gevist.  
De Schakel heeft echter met de federatie afgesproken, dat een aantal extra voorwaarden van  
toepassing zijn. 
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Deze extra voorwaarden zijn: 
1. Het vissen is niet toegestaan: 

a. binnen een afstand van 100 meter van bewoonde bebouwing. Uitgezonderd hiervan is 
de eigenaar van het perceel; 

b. binnen een afstand van 200 meter van een jachthut tijdens het jachtseizoen (dit is 15 
augustus t/m 31 januari) en uitoefening van de jacht. 

2. Bij de uitoefening van de visserij mogen per persoon maximaal twee (2) bovenmaatse 
snoekbaarzen in bezit worden gehouden dan wel worden meegenomen. 

3. De toestemminghouder draagt via de daartoe bevoegde BOA’s zorg voor de controle en 
handhaving op de van toepassing zijnde voorwaarden en beperkingen. 

4. De eigenaar van het perceel en/of gast is/zijn, met inachtneming van de Visserijwet, 
gerechtigd tot het vissen met een hengel. Dit is alleen toegestaan in aanwezigheid van  
de eigenaar zelf. Het vermelde verbod op de visserij binnen de geldende afstanden nabij 
bebouwing of jachthut geldt hier niet. 

5. De toestemminghouder onthoudt zich van activiteiten die het vissen met beroeps-
vistuigen in de Reeuwijkse Plassen kunnen benadelen. 

 
Visvergunningen van de Visserijpool Reeuwijkse Plassen 
 

De Visserijpool Reeuwijkse Plassen geeft visvergunningen uit voor het bij haar ingebrachte 
water. Voor het vissen in het water van de Visserijpool kan worden volstaan met één van 
deze vergunningen en heeft de sportvisser geen Vispas nodig.  
 

Er worden drie soorten visvergunningen uitgeven: 

• visvergunning voor een jaar (kalenderjaar); 

• uitgebreide visvergunning voor een jaar (kalenderjaar); 

• uitgebreide visvergunning voor één dag. 
In alle vergunningen is opgenomen, dat met ten hoogste twee hengels mag worden gevist en 
welk aas is toegestaan. 
 

Naast de wettelijke bepalingen van de Visserijwet gelden voor de vergunningen de volgende 
voorwaarden: 
1. Chinese wolhandkrabben, Amerikaanse, gevlekte en geknobbelde rivierkreeften mogen 

niet voorhanden zijn en moeten worden teruggezet. 
2. Er mag niet meer dan één snoekbaars voorhanden zijn, snoek en paling moeten worden 

teruggezet. 
3. Er mag niet worden gevist tussen één uur na zonsondergang en één uur voor 

zonsopgang. 
4. Van 16 maart tot en met 31 mei mag niet worden gevist vanaf oevers waar rietkragen 

aanwezig zijn. 
5. Er mogen geen gekleurde maden worden gebruikt. 
6. Het is verboden dwars door groepen vogels heen te varen en derhalve overwinterende 

vogels te verstoren. 
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Bijlage 2 Beroepsvisserij in het Reeuwijkse Plassengebied 

 
Sinds 1 mei 2008 is vissen met beroepsvistuigen alleen nog toegestaan aan een door het 
Ministerie van Economische zaken erkend beroepsvisser, visserijbedrijf of coöperatieve 
vereniging. 
 

Vissers, visserijbedrijven of coöperatieve verenigingen die met beroepsvistuigen willen 
vissen, moeten beschikken over minimaal 250 hectare viswater en met de visserij op dit 
water minimaal € 8.500,- bruto per jaar verdienen. 
De vissers, visserijbedrijven of coöperatieve verenigingen die vinden dat zij aan deze 
voorwaarden voldoen, moeten zich melden bij het Ministerie van Economische Zaken en  
een accountantsverklaring overleggen waaruit dit blijkt. Bij akkoord ontvangt betrokkene  
een brief van de minister, waarin staat dat hij c.q. het bedrijf of de coöperatieve vereniging 
bevoegd is om met beroepsvistuigen te vissen. 
De erkenning door het ministerie is vier jaar geldig. Na vier jaar moet opnieuw een aanvraag 
ter beoordeling worden ingediend.  
 

In het Reeuwijkse Plassengebied is een aantal zelfstandige beroepsvissers c.q. visbedrijven 
(totaal vier) actief. 
 

Behalve visserijbedrijven en zelfstandige beroepsvissers kan het ministerie ook een 
coöperatieve vereniging bevoegd verklaren om met beroepsvistuigen te mogen vissen. 
De vereniging moet eveneens aan de voorwaarden van een areaal viswater van minimaal 
250 ha en een bruto inkomen van minimaal € 8.500,- per jaar voldoen. 
In het plassengebied zijn twee van deze verenigingen actief, te weten Coöperatie van 
Vissers De Schakel en Vereniging Het Keernet. 
De oprichting van deze verenigingen komt voort uit de hiervoor aangegeven wetswijziging 
per 1 mei 2008. Tot deze datum mochten ook particulieren met beroepsvistuigen vissen; 
vanaf 1 mei 2008 was dit niet langer toegestaan. 
De coöperatieve verenigingen bieden de particuliere eigenaar een uitweg. Een aantal 
eigenaren brengt hun perceel/percelen water met de bijbehorende visrechten in bij een 
coöperatieve vereniging. Als de vereniging voldoet aan de voor de beroepsvisserij gestelde 
voorwaarden, krijgt zij van de minister de akkoordverklaring voor het vissen met beroeps-
vistuigen door haar leden. 
Doordat de eigenaar zijn water bij de coöperatieve vereniging inbrengt met de bijbehorende 
visrechten, wordt de vereniging de visrechthebbende van het ingebrachte water. Daarmee  
is zij gerechtigd de eigenaar een schriftelijke toestemming te geven voor het vissen met 
beroepsvistuigen op het door hem ingebrachte water. De eigenaar moet zich uiteraard wel 
houden aan de hiervoor door de coöperatieve vereniging gestelde regels. 
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Bijlage 3 De Kamer voor de Binnenvisserij 

 
De Kamer voor de Binnenvisserij bestaat sinds 1 februari 1955. De taken van de Kamer zijn 
vastgelegd in de Visserijwet.  
 

In de Kamer hebben zitting: 

• drie leden vanuit de sportvisserij; 

• drie leden vanuit de beroepsvisserij; 

• drie leden vanuit de eigenaren. 
De leden worden door de betreffende sector voor benoeming voorgedragen.  
De Kamer wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter, die wordt bijgestaan door een 
secretaris. 
De voorzitter, secretaris en leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd. 
 

De volgende organisaties dragen ieder een lid voor de eigenaren voor: 

• Unie van Waterschappen; 

• Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland; 

• Federatie Particulier Grondbezit (FPG). 
 

De Kamer beoordeelt namens de minister (van Economische Zaken): 

• de verhuur van visrechten (huurovereenkomsten); 

• het verlenen van schriftelijke toestemmingen. 
Daarbij ziet de Kamer erop toe, dat de doelmatigheid van de visserij niet in het geding komt. 
Hierbij kunnen belangen van derden worden meegewogen. Wat exact onder doelmatigheid 
moet worden verstaan, is niet in de Visserijwet of de beleidsregelingen gedefinieerd. De 
minister heeft in 1963 bepaald dit aan het oordeel van de Kamer over te laten. 
 

De Kamer is niet gerechtigd te toetsen: 

• of de aanvrager eigenaar is; 

• of de huurder/toestemminghouder bevoegd is met beroepsvistuigen te vissen. 
 

De Kamer kan een huurovereenkomst of schriftelijke toestemming goedkeuren, afkeuren  
of wijzigen. Het besluit van de Kamer wordt vastgelegd in een beschikking. Tegen deze 
(overheids)beschikking kan binnen de daarvoor geldende termijn bezwaar worden 
aangetekend. 
 

De Kamer houdt een register bij van de door haar genomen besluiten. Dit register is niet 
openbaar. De voorzitter, secretaris en leden hebben een geheimhoudingsplicht. 
 

Op de website van de Kamer zijn modeldocumenten (met instructie) opgenomen.  
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Bijlage 4 Nadere informatie 

 
Wet- en regelgeving 
 

Visserijwet 1963 
wetten.overheid.nl/BWBR0002416 
 

Uitvoeringsregeling visserij 
wetten.overheid.nl/BWBR0024539 
 

Reglement voor de binnenvisserij 1985 
wetten.overheid.nl/BWBR0009027 
 

Visstandbeheerplan Reeuwijkse Plassen 2017 t/m 2026 
www.desluipwijkseplassen.nl 
www.vwr.nl 

 
Organisaties 
 

Kamer voor de Binnenvisserij 
Postbus 363 
7400 AJ Deventer 
Telefoon: 0570 – 669 931 
Website: www.kamervoordebinnenvisserij.nl 
 

Sportvisserij Nederland 
www.sportvisserijnederland.nl 
 

VBC Rijnland 
www.visstandbeheercommissie.nl/vbc_s/33-265/rijnland/vbc-rijnland.html 
 

Visserijpool Reeuwijkse Plassen 
Postbus 401 
2410 AK Bodegraven 
Telefoon: 0182 – 392 116 
E-mail: emvanriel@hetnet.nl 
 

Coöperatie van Vissers De Schakel 
Twaalfmorgen 6 A 
2811 NC Reeuwijk 
Telefoon: 06 – 4408 1646 
E-mail: joopeerland@gmail.com 
 

Vereniging Het Keernet 
Kattendijk 165 
2831 AD Gouderak 
Telefoon: 0182 – 373 092 
E-mail: joopvanloon@xs4all.nl 

 

 
De uitgave van dit document is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting VEEN. 
 


