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Subsidieregeling fonds “doelgericht visstandbeheer 

afgesloten wateren”  

 

ACHTERGROND 

Sportvisserij Zuidwest Nederland ziet het als haar taak om plaatselijke 

hengelsportverenigingen te stimuleren en te faciliteren bij doelgericht visstandbeheer. Dit 

geldt in het bijzonder voor afgesloten wateren, omdat de visstand hier enerzijds kwetsbaar is 

– vanwege het gebrek aan uitwisseling - en anderzijds doelgericht is te manipuleren en te 

beheren. Sportvisserij Zuidwest Nederland wil daarbij bevorderen dat duurzaam geoogste vis 

en levensvatbare vis wordt gebruikt bij visuitzet. 

De algemene ledenvergadering heeft besloten om € 5.000,- beschikbaar te stellen voor de 

subsidieregeling visstandbeheer.  

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: begripsomschrijvingen 

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder 

“Bestuur” : het algemeen bestuur van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland; 

“Subsidie” : de in artikel 2 bedoelde subsidie; 

“Kosten” : de in artikel 3 bedoelde kosten; 

“Afgesloten water” : een water waar vis niet op eigen gelegenheid uit kan 

zwemmen door het ontbreken van een verbinding naar 

enig ander water of door de aanwezigheid van een 

belemmerde voorziening zoals een permanent 

functionerende stuw of afsluiter. 

“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). De Werkgroep 

Visstandbeheer bestond uit: 



- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; 

- Nederlandse Vereniging van Sportvisfederaties; 

- Combinatie van Beroepsvissers; 

- Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij. 

 

Artikel 2: subsidie 

Het bestuur kan voor de stimulering van doelgericht visstandbeheer op afgesloten wateren 

jaarlijks een eenmalige subsidie toekennen aan een hengelsportvereniging.  

Artikel 3: voor subsidies in aanmerking komende kosten 

Een subsidie kan worden toegekend in de kosten voor uitzet van vis, creëren van 

schuilmogelijkheden en draagkrachtvergrotende maatregelen, zoals: bemesten, bijvoeren en 

inrichtingsmaatregelen.  

Voor subsidie komen in aanmerking de kosten, die voor rekening komen van de 

hengelsportverenigingen. Het gaat hierbij om de volgende soorten kosten: 

a. aanschaf en levering van vis; 
b. uitvoering van de maatregelen. 

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

1. De visuitzet moet voldoen aan het infoblad ‘Verantwoord vis uitzetten’ (bijlage). Per jaar 

kan het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland aanvullend voorwaarden stellen  

betreffende vissoorten, viskwekerijen en visserijbedrijven*. Dit wordt indien van 

toepassing in augustus aan de verenigingen bekendgemaakt.  

2. 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.  

3. De aanschaf van materieel (gebruiksgoederen), anders dan op paai- of 

schuilgelegenheden voor vis gerichte materialen, is uitgesloten van de subsidieregeling. 

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 subsidie. 

 

Artikel 4: aanvragers 

Een subsidie 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 subsidieaanvraag 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 worden geschrapt. Een subsidie wordt door het bestuur toegekend. Tegen de 

beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk. Onverminderd het elders in deze 

subsidieregeling bepaalde, wordt geen subsidie toegekend in de volgende gevallen: 

 
1. de kosten van de te treffen maatregelen 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. de te treffen maatregelen zijn uit andere hoofde nodig;  

4. een bijdrage uit andere hoofde is voldoende om de uitvoering van de maatregel te 

bekostigen;  

5. de maatregel heeft betrekking op onderhoud van het viswater of de 

visserijvoorzieningen.  

Artikel 6: hoogte van het jaarlijks toe te kennen stimuleringsfonds 

Het maximumbedrag voor het fonds wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en ieder jaar 

tijdens de algemene ledenvergadering bij de begroting bekendgemaakt en vastgesteld.  

Artikel 7: hoogte van de subsidie 

1. Het maximumbedrag van de subsidie per aanvraag wordt jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld en bekendgemaakt.  

2. De maximaal toe te kennen subsidie voor wateren die worden ingebracht in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren wordt gesteld op 60 % van de gemaakte 
kosten als bepaald in artikel 3, met een maximum van € 1.500,- per aanvrager. Voor de 
uitzet van brasem geldt dat 30 % van de gemaakte kosten in aanmerking komt voor 
subsidie. 

3. De maximaal toe te kennen subsidie voor wateren die niet worden ingebracht in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren wordt gesteld op 40 % van de gemaakte 
kosten als bepaald in artikel 3, met een maximum van € 1.000,- per aanvrager. Voor de 
uitzet van brasem geldt dat 20 % van de gemaakte kosten in aanmerking komt voor 
subsidie. 
 

Artikel 8: aanvraagprocedure 

1.    De aanvraag voor de subsidie moet worden ingediend bij het bestuur van Sportvisserij 

Zuidwest Nederland. Dit kan via info@sportvisserijzwn.nl of per post. 

2.    De aanvraag dient het bedrag van de door aanvrager gevraagde subsidie te vermelden.  

3.    De aanvraag dient te bestaan uit: 

 Een visstandbeheerplan. 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.  

 Een omschrijving van de aard en de omvang van de voorgenomen maatregelen 

onder opgave van het bedrag dat de hengelsportvereniging zal investeren.  

 Een begroting/ kostenoverzicht en een planning voor uitvoering van maatregelen. 

 In het geval van uit te zetten vis: beschrijving van hoeveelheden, vissoorten en 

leverancier(s). 

3.    Aanvragen kunnen ingediend worden van 14 september tot 31 oktober 2020. Het 

bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslist dan over toekenning van de 

subsidie in de bestuursvergadering van oktober 2020.  

4.  De aanvrager is voorts gehouden aan het bestuur alle door hem gewenste, met 

bescheiden te staven inlichtingen te verstrekken. 

mailto:info@sportvisserijzwn.nl
http://www.sportvisserijnederland.nl/verenigingsservice/viswaterbeheer/cursussen/?page=praktisch%5Fvisvijverbeheer


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 bekendgemaakt 

moment bij Sportvisserij Zuidwest Nederland worden ingediend.  

2.    Indien het bedrag van de aangevraagde subsidies met inachtname van artikel 7 het 

totaal van de beschikbare middelen overtreft, vervallen de aanvragen van verenigingen 

die de laatste drie jaar al van deze subsidie gebruikgemaakt hebben. Indien het bedrag 

van de overblijvende subsidies nog steeds het totaal van de beschikbare middelen 

overtreft, worden de beschikbare middelen naar rato verdeeld. (Bijvoorbeeld: er is voor 

€20.000,- aan subsidie aangevraagd en deze aanvragen voldoen aan de gestelde 

criteria. Elke aanvrager ontvangt in dit geval 0,5 maal (= € 5.000,- / €20.000,-) het 

aangevraagde bedrag).  

Artikel 10: verplichtingen van de begunstigde  

Degene aan wie een subsidie is toegekend, is verplicht:  

1. De maatregelen overeenkomstig de subsidieaanvraag zoals deze is goedgekeurd door 

het bestuur te verrichten;  

2. Voor wijziging in de uitvoering van de voor subsidie goedgekeurde maatregel de 

voorafgaande toestemming van het bestuur te verkrijgen;  

3. De voorschriften, die aan de toekenning van de subsidie zijn verbonden, na te leven. 

4. 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 subsidie 

1. De aanvrager kan, nadat door het bestuur het project is goedgekeurd en de subsidie 

toegekend een verzoek doen voor een voorschot van maximaal 50% op het toegekende 

subsidiebedrag. Zij richt dit verzoek aan het bestuur. 

2. Resterende delen van toegekende subsidiebedragen (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 (met uitzondering van artikel 10, lid 4). Definitieve vaststelling wordt schriftelijk 

bevestigd aan aanvragers. 

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: overige voorwaarden 



De hengelsportvereniging dient – om in aanmerking te komen voor subsidie - eigenaar dan 

wel huurder te zijn van het visrecht m.b.t. het viswater waar de maatregelen worden 

uitgevoerd.  

 

Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Achtergrond: Hiermee wil Sportvisserij Zuidwest Nederland ontmoedigen dat riviervis wordt uitgezet in stilstaande wateren. Het 

vangen van witvis op de rivieren kan namelijk terplekke een negatief effect op de riviervisstand hebben en bovendien gedijt 

wildvang van stromend water meestal niet goed (met een sterftepercentage tot 80%) op stilstaande wateren. Bij wildvang moet 

aangetoond zijn dat onttrekking heeft plaatsgevonden volgens een goedgekeurd project- of visplan. “Kweekbrasem” bestaat niet 

maar is wild gevangen brasem die tijdelijk in vijvers wordt bewaard om dan als kweek- of vijverbrasem aangeboden te worden. 

Dit geldt ook voor de brasem van goedgekeurde leveranciers uit België. 


