Regeling Cofinanciering “uitzet van karper op
ingebrachte wateren”
ACHTERGROND
Sportvisserij Zuidwest Nederland ziet het als haar rol om plaatselijke
hengelsportverenigingen te stimuleren en te faciliteren bij doelgericht visstandbeheer.
Daarbij behoort zeker ook het beheer van karperbestanden, aangezien karper zich
nauwelijks op natuurlijke wijze voortplant. Sportvisserij Zuidwest Nederland wil bij het
visstandbeheer bevorderen dat duurzaam geoogste vis en levensvatbare vis wordt ingezet
bij eventuele visuitzet.
Deze cofinancieringregeling is tijdens de bestuursvergadering van 12 maart 2018
vastgesteld.

BESLUIT:
Artikel 1: begripsomschrijvingen
In deze cofinancieringregeling wordt verstaan onder
“Bestuur”

: het algemeen bestuur van Sportvisserij Zuidwest
Nederland;

“Cofinanciering”

: de in artikel 2 bedoelde cofinanciering;

“Kosten”

: de in artikel 3 bedoelde kosten;

“Hengelsportvereniging”

: hengelsportverenigingen aangesloten bij Sportvisserij
Zuidwest Nederland;

“Vissen met Verstand”

: Uitgave van de Werkgroep Visstandbeheer, 2003.
Richtlijnen aanpak benutting van visstanden voor
Visstandbeheercommissies (VBC’s).

Artikel 2: cofinanciering
Het Bestuur kan voor de stimulering van uitzet van karper op ingebrachte wateren jaarlijks
een eenmalige cofinanciering toekennen aan een aangesloten hengelsportvereniging voor
het uitzetten van (spiegel)karpers.
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Artikel 3: voor cofinanciering in aanmerking komende kosten
Cofinanciering kan uitsluitend worden toegekend in de kosten voor uitzet van karper in water
dat door een aangesloten hengelsportvereniging is ingebracht in de Landelijke lijst van
viswateren, behorend bij de Vispas.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. De visuitzet moet voldoen aan het infoblad ‘Verantwoord vis uitzetten’, de landelijke
richtlijnen voor karperuitzet en een visplan. Per jaar kan het bestuur van Sportvisserij
Zuidwest Nederland aanvullend voorwaarden stellen betreffende vissoorten,
viskwekerijen en visserijbedrijven.
2. Tot de voor cofinanciering 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.
3. De aanschaf van materieel (gebruiksgoederen) is uitgesloten van deze regeling.
4. Maatregelen waarvoor de hengelsportvereniging reeds een bijdrage heeft gekregen van
derden en/of vanuit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van Sportvisserij
Nederland komen niet in aanmerking voor cofinanciering.
Artikel 4: aanvragers
Een cofinanciering kan slechts worden aangevraagd door één of meerdere bij Sportvisserij
Zuidwest Nederland aangesloten hengelsportvereniging(en).
Artikel 5: toekennings- en weigeringsgronden
De administratieve voorbereiding van de beoordeling van de cofinancieringaanvraag vindt
plaats door de werkorganisatie van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Indien in de aanvraag
bepaalde kosten genoemd worden die niet voldoen aan de onder 3 genoemde criteria dan
zullen deze niet worden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag. Een
cofinanciering wordt door het Bestuur toegekend. Tegen de beslissing van het Bestuur is
geen beroep mogelijk. Onverminderd het elders in deze cofinancieringregeling bepaalde,
wordt geen cofinanciering toegekend in de volgende gevallen:
1. de kosten van uitzet staan niet in redelijke verhouding tot de beoogde verbetering van het
viswater, de visstand of het sportvisserijgebruik;
2. een andere maatregel of wijze van uitvoering verdient, gelet op de kosten, de voorkeur;
3. een bijdrage uit andere hoofde is voldoende om de uitvoering van de maatregel te
bekostigen.
Artikel 6: beschikbaar budget
Het beschikbare budget voor deze regeling in 2018 bedraagt € 5.000 inclusief BTW.
Artikel 7: omvang van de cofinanciering
De maximaal toe te kennen cofinanciering wordt gesteld op 50% van de gemaakte kosten
als bepaald in Artikel 3, met een maximum van € 1.000,00 per aanvrager.
Artikel 8: aanvraagprocedure
1.

De aanvraag voor de cofinanciering moet worden ingediend bij het bestuur van
Sportvisserij Zuidwest Nederland. Dit kan via info@sportvisserijzwn.nl of per post.
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2.

De aanvraag dient de uit te zetten hoeveelheden en maten (lengte/gewicht per vis) van
uit te zetten karper, alsmede het bedrag van de door aanvrager gevraagde
cofinanciering te vermelden.

3.

De aanvraag dient te zijn voorzien van:
• Een visstandbeheerplan voor het betreffende water. Het visstandbeheerplan dient bij
voorkeur in het kader van de “Cursus praktisch visvijverbeheer” van Sportvisserij
Nederland te zijn opgesteld. Anderzijds mag ook gebruik gemaakt worden van de
factsheets voor een visplan. Belangrijk is aantoonbaar inzicht in het huidige
karperbestand (voor uitzet) en de draagkracht van het betreffende water;
• Een planning/datum voor de geplande uitzet van karper;
• In het geval van uit te zetten vis: beschrijving van hoeveelheden, vissoorten en
leverancier(s).

4.

De aanvrager is gehouden aan het Bestuur alle door hem gewenste, met bescheiden te
staven inlichtingen te verstrekken, wanneer daarom wordt verzocht.

5.

Bij de ontvangst van de aanvraag zal een bevestiging worden toegezonden aan de
aanvrager.

Artikel 9: ontvankelijkheid van de aanvragen
1.

Aanvragen kunnen jaarlijks uitsluitend op een vooraf door het Bestuur bekend gemaakt
moment bij Sportvisserij Zuidwest Nederland worden ingediend.

2.

Indien het bedrag van de aangevraagde cofinanciering met in acht name van Artikel 7
het totaal van de beschikbare middelen overtreft, worden de beschikbare middelen naar
rato verdeeld. (Bijvoorbeeld: er is voor 10.000,- euro aan cofinanciering aangevraagd en
deze aanvragen voldoen aan de gestelde criteria. Elke aanvrager ontvangt in dit geval
0,5 maal (= €5.000,- / €10.000,-) het aangevraagde bedrag).

Artikel 10: verplichtingen van de begunstigde
Degene aan wie een cofinanciering is toegekend, is verplicht:
1. De uitzet overeenkomstig de aanvraag voor cofinanciering zoals deze is goedgekeurd
door het Bestuur te verrichten;
2. Voor eventuele wijziging in de uitvoering van de voor cofinanciering goedgekeurde
maatregel de voorafgaande toestemming van het Bestuur te verkrijgen;
3. De voorschriften, die aan de toekenning van de cofinanciering zijn verbonden, na te
leven;
4. Gedurende een periode van drie jaar aan het eind van elk kalenderjaar een
hengelvangstregistratie te overleggen;
5. In het geval dat de uitzet op een water dat in verbinding staat met federatief water speelt
(spiegelkarper)monitoring een belangrijke rol. Wanneer dit aan de orde is, worden
monitoringaspecten afgestemd met de Karperwerkgroep van Sportvisserij Zuidwest
Nederland. De aanvrager is verplicht actief deel te nemen aan deze monitoring en dient
hiertoe een plan te overleggen bij de aanvraag voor cofinanciering;
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6. Een media-/persbericht naar aanleiding van de uitgevoerde maatregel op te stellen en
deze te posten op social media en te versturen naar lokale media en Sportvisserij
Zuidwest Nederland.

Artikel 11: uitkering cofinanciering
1. De aanvrager kan, nadat de cofinanciering is toegekend, een verzoek doen voor een
voorschot van maximaal 50% op het toegekende bedrag voor cofinanciering. Zij richt dit
verzoek aan het bestuur. Het bestuur beslist over toekenning van een voorschot.
2. Resterende delen van toegekende bedragen voor cofinanciering (tot maximum van
100%) wordt door Sportvisserij Zuidwest Nederland definitief vastgesteld en uitbetaald,
nadat ten genoegen van het Bestuur middels facturen en betalingsbewijzen is
aangetoond dat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald, en dat aan artikel 10
bedoelde verplichtingen is voldaan. Definitieve vaststelling wordt schriftelijk bevestigd
aan aanvragers.
Artikel 12: terugvordering cofinanciering
De cofinanciering kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de begunstigde
de voorwaarden waaronder de cofinanciering 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
cofinanciering verstrekt zou zijn.
Artikel 13: overige voorwaarden
1. De hengelsportvereniging dient – om in aanmerking te komen voor cofinanciering –
eigenaar dan wel huurder te zijn van het visrecht van het water waar de vis wordt
uitgezet.
2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Bestuur.
Het Bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland
Drimmelen, 12 maart 2018
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