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Opgesteld voor:  Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Fryslân 
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Onderwerp:  Bijvangstenregeling 2018-2019 

 

 
 
Inleiding 
Jaarlijks wordt een voorstel vanuit het bestuur van Sportvisserij Fryslân voorgelegd aan de Algemene 
Ledenvergadering over continuering van de met de Friese Bond sinds een aantal jaren aangegane 
bijvangstenregeling.  
De basis voor de bijvangstenregeling is dat er voldoende biomassa aan snoekbaars aanwezig is om op 
een verantwoorde wijze de regeling door te zetten. Als instrument voor beoordeling van 
ontwikkelingen in de visstand wordt gebruik gemaakt van de 3-jaarlijkse monitoring door Wetterskip 
Fryslân. Uit het gehouden onderzoek van de visstandbemonstering welke in 2015 is uitgevoerd, blijkt 
dat de snoekbaarsstand daalt. Vandaar dat het quotum voor de bijvangstenregeling een aantal jaar 
geleden is verlaagd naar 0,71 kg/ha (was voorheen 1 kg/ha).   
Het Wetterskip zal in de zomer van 2018 wederom de visstandmonitoring in de Friese Boezem 
uitvoeren. De resultaten van deze bemonstering zullen volgend jaar worden meegenomen in het 
voorstel voor de bijvangstenregeling 2019-2021 en mogelijk leiden tot aanpassing van het quotum. 
 
Uitgangspunt van het bestuur van Sportvisserij Fryslân, conform de visie van de commissie is dat 
blijvende samenwerking met de Friese Bond van Binnenvissers van essentieel belang is om te komen 
tot een duurzame visstand in de Friese Boezem. 
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Voorstel 
Het bestuur van Sportvisserij Fryslân stelt voor de bijvangstenregeling met een aantal aanpassingen te 
continueren en de ALV de volgende besluiten voor te leggen: 

• De bijvangstenregeling is alleen van toepassing op de fuikenvisserij,  

• Vanuit SVF aandringen op het aanpassen van het registratiesysteem: 
o Visser moet een terugmelding krijgen van stand omtrent quotum na elke registratie, 
o Automatische koppeling tussen lengteklassen en gewicht, 

• Aanpassing sanctiebeleid,  

• Quotum 10.000 kg ( 0,71 kg/ha)  

• 91 fysieke controles uitvoeren bij de beroepsvissers 

• De regeling loopt dit seizoen van 01-06-2018 t/m 28-02-2019. 

Nadere motivering 
 
Dobbervisserij; geen behoud bijvangst en meldingsplicht  
Het vissen met dobbers op aal is volgens de wettelijke mogelijkheden en de huurovereenkomst die de 
beroepsvissers hebben voor het vissen op aal, toegestaan en is daarmee hun ‘goed recht’. Ondanks 
dat deze vorm van visserij is toegestaan, is er rondom dobbervisserij veel negatieve beeldvorming. 
Vorig seizoen was voor de eerste maal de bijvangstenregeling alleen van toepassing op de 
fuikenvisserij en moesten alle snoekbaarzen gevangen aan dobbers weer worden teruggezet. In de 
praktijk was te zien dat er geen Friese beroepsvissers met Dobbers hebben gevist. Het bestuur stelt 
voor ook voor het seizoen 2018/2019 de dobbervisserij uit te sluiten van de regeling. Tevens pleit het 
bestuur wederom voor een meldingsplicht voor het uitzetten en binnenhalen van de dobbers als hier 
mee op aal wordt gevist. De motivatie is tweeledig: 

• Bij het ontvangen van meldingen door verontruste sportvissers over dobbervisserij kan door 
de handhavers meteen beoordeeld worden of het om een legale activiteit, gaat of dat het 
stroperij betreft. Als het een niet gemelde dobbervisserij activiteit betreft, kan er direct actie 
ondernomen worden.  

• Het vissen met dobbers gebeurt voornamelijk in de nachtelijke uren. ‘s Avonds worden de 
dobbers geplaatst en ’s ochtends vroeg worden deze weer opgehaald. Deze tijden vallen ver 
buiten de bekende en afgesproken aanlandingstijden t.b.v. de controles die op de regeling 
plaats moeten vinden. Door deze controles ontstaat er meer transparantie omtrent de 
dobbervisserij en kan wellicht een deel van de negatieve beeldvorming worden weggenomen. 
Om een goed uitvoeringsplan voor de controles te kunnen maken zal voorafgaand aan de 
bijvangstenregeling gevraagd worden aan de Friese Bond, welke vissers met dobbers vissen 
dat seizoen.  
 

Controles; aantal en bedrijfsvoering 

Het Algemeen Bestuur van Sportvisserij Fryslân stelt voor, omdat er verder geen aanleiding is voor 
slecht nalevingsgedrag van de vissers, het aantal van gemiddeld 7 controles te continueren wat neer 
komt op een totaal van 91 controles. Kanttekening bij deze controles is dat er van de controles een 
goede verslaglegging plaatsvindt. De kosten voor deze controles worden gedekt door de Friese Bond 
van binnenvissers en wordt afgestemd met de commissie Controle en Handhaving, waar deze post 
op de begroting staat. Sportvisserij Fryslân zal onderling met de Friese Bond van Binnenvissers 
afspraken maken over de registratie van de afgenomen controles. Van belang is dat er een goede 
spreiding van controles plaatsvindt over alle deelnemende beroepsvissers.  
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Om de controles goed te kunnen uitvoeren in met name de zuidwesthoek, is het belangrijk dat de 
vissers zich houden aan de afspraken omtrent de bedrijfsvoering. Er zal moeten worden aangeland 
binnen een tijdsbestek van twee uren op de bekende aanlandplaatsen. Zo is er sprake van een betere 
voorspelbaarheid en kan de BOA in één rit wellicht meerdere vissers controleren. 

 
Terugblik bijvangstenregeling seizoen 2017/2018 
 
Algemene indruk 
Gedurende het seizoen van de bijvangstenregeling 2017/2018 hebben 12 Friese vissers deelgenomen 
en is een quotum van 10.000 kg verdeeld. Sinds het seizoen 2016/2017 vormt de dobbervisserij geen 
onderdeel meer van de bijvangstenregeling en moesten alle gevangen snoekbaarzen aan de dobber 
weer worden teruggezet in hetzelfde water. Er zijn afgelopen seizoen geen meldingen ontvangen van 
beroepsvissers die met dobbers gevist hebben, en ook sportvissers hebben geen meldingen gedaan 
van visserij met dobbers. 
 
Vangsten 
Er was in het seizoen een quotum van 10.000 verdeeld over de deelnemende vissers. Gemiddeld kwam 
dit neer op 0,71 kg/ha. Totaal is er door de deelnemende vissers 4357 kg aangemeld. Dit komt overeen 
met 44% van het totaalquotum. 
 
Hieronder een totaaloverzicht van de vangsten verdeeld over de klassen: 
 

 
Stuks klasse 
1 

Stuks klasse 
2 

Stuks klasse 
3 

Gevangen 
gewicht 

Quotum % gevangen 

Totaal 1696 1015 625 4357 10000 44 

 

 
Geen enkele visser heeft dit seizoen zijn of haar quotum volgevist. Verder was er één visser die boven 
de 80% van het quotum zat. De rest zat daar allemaal ruim onder met maximaal ongeveer de helft van 
het quotum. Dit seizoen is slechts 44% van het totale quotum gevangen. 
 
De meeste snoekbaarzen wat betreft aantallen zijn gevangen in de eerste lengteklasse, gevolgd door 
de tweede en derde lengteklasse. Wat betreft gewicht is de verdeling omgekeerd, met het meeste 
gevangen gewicht in de derde lengteklasse (1562,5 kg), en daarna de tweede (1522,5 kg) en eerste 
lengteklasse (1272 kg). 
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