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Bijvangstenregeling verlengd!

In de Sportvisserij in Fryslân lijkt het er op dat weinig 

onderwerpen zoveel gespreksstof opleveren als de 

huidige samenwerking met de beroepsvissers. De 

betrokkenheid vanuit de sportvissers heb ik onlangs 

wederom ervaren op een bijeenkomst van HSV 

Leeuwarden en vervolgens tijdens de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) op 29 juni jl.

zo zijn dat de sportvisserij de Friese Bond tegemoet komt en 
ruimhartig de mogelijkheid geeft schubvis te vangen. Nee, dat 
gaat een brug te ver. De Friese Bond moet de eigen proble-
men oplossen. De sportvisserij laat door continuering van de 
bijvangstenregeling zien dat we investeren in samenwerking. 
Maar het belang van de sportvissers wordt geschaad als we 
een ruimere regeling toestaan. Immers zien we dat de visbe-
standen wijzigen en dat de vangst van schubvis afneemt.

Strategie
Wel staan we sterk naar de toekomst. We hebben als Sport-
visserij Fryslân de visrechten en zullen ook door samenwer-
king in de VBC op een waardige manier deze rechten bena-
drukken en claimen. Daarnaast laten we de politiek zien dat de 
houding van de sportvisserij is gericht op samenwerking.
De grote meerderheid van de HSV’n zien dat de gekozen 
strategie vanuit Sportvisserij Fryslân de juiste is. Dat bleek wel 
doordat een grote meerderheid van de leden een stem heeft 
gegeven tot continuering van de huidige bijvangstenregeling 
tijdens de ALV.
Deze regeling houdt in dat de aangesloten beroepsvissers 
bij de Friese Bond ieder een beperkt aantal kilogrammen aan 
snoekbaars als bijvangst mee mag nemen:
• Totale quotum: 14.000 kg (1 kg/ha)
• Meldingen: via SMS aan BOA en secretariaat
• Controle: minimaal 7 controles per beroepsvisser
• Financiën: kosten ca. € 9.000,- (is reeds beschikbaar)
• Niet met dobbers van 1-09-2011 tot 31-03-2012

Namens de Federatieve commissie VBC,
Harrie Holtman
Portefeuillehouder Sportvisserij Fryslân.

Begrip heb ik voor al die sportvissers die gereserveerd staan 
in deze samenwerking. Op dit moment heb ik archieven van 
Sportvisserij Fryslân in mijn bezit, waarin de gehele voorge-
schiedenis staat die uiteindelijk heeft geleid tot de splitsing 
van visrechten. We meenden binnen de sportvisserij dat 
we door de splitsing van visrechten in 1977 een toekomst 
tegemoet zouden gaan met een duidelijke situatie rondom de 
visserij. De Friese Bond kreeg het aalvisrecht en de Federatie 
kreeg het schubvisrecht. Vanuit het Rijk en de Federatie is 
daarvoor veel geld betaald aan de beroepsvissers.

Politieke realiteit
Doordat de bedrijfseconomische positie van beroepsvissers 
in de jaren ’80 en ’90 ernstig verslechterde, de aalstand 
drastisch terugliep en sprake was van grootschalige strope-
rij, heeft de minister in het Beleidsbesluit Binnenvisserij in 
1999 bepaald dat de beroepsvissers en de sportvissers de 
verplichting opgelegd kregen om samen te werken in de Vis-
standbeheerscommissie (VBC). Overigens bleef de splitsing 
van visrechten gehandhaafd, maar onder die conditie dat 
regelmatig zou worden beoordeeld of de beroepsvissers een 
beperkt deel van de schubvis zouden kunnen benutten. Dat is 
de politieke realiteit.
Door deze ontwikkeling heeft de politiek niet het probleem 
opgelost door te zorgen voor verdere sanering van beroeps-
vissers, maar men heeft het probleem doorgeschoven naar de 
visrechthebbenden. Het vrijblijvende karakter van samenwer-
king in de VBC is de laatste jaren al meer veranderd in strak-
kere kaders. In de laatste brief van staatssecretaris Bleeker 
van 21 juni jl. is aangekondigd dat een traject wordt gestart 
de visplanverplichting op te nemen in de Visserijwet 1963. 
Daarmee is het klip en klaar dat alle vissers in een VBC-gebied 
moeten deelnemen aan de opstelling van een gezamenlijk 
visplan. Dit betekent dat wanneer er geen gemeenschappelijk 
visplan ligt er in dat VBC-gebied niet gevist mag worden.

Samenwerking
De sportvisserij heeft gekozen voor samenwerking met 
de Friese Bond. Daartoe heeft het overheidsbeleid ons de 
verplichting gegeven. In de dialoog met de Friese Bond vindt 
Sportvisserij Fryslân het van belang te komen tot een lange 
termijn visie op visstandbeheer. Daarin kan het overigens niet 


