
 

  

Subsidieregeling visuitzet Sportvisserij Zuidwest Nederland 2022 

 
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie? 

 

Het doel is hengelsportverenigingen - met als uitgangspunt gezond visstandbeheer - te stimuleren in 

het verantwoord uitzetten van vis.   

 

 

Artikel 2 Woordenlijst  

 

In dit artikel leggen we een aantal woorden uit: 

1. Hengelsportverenigingen hengelsportverenigingen aangesloten bij Sportvisserij  

    Zuidwest Nederland; 

2. Bestuur    het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland; 

3. Visuitzet   het uitzetten van vis op een bepaald water; 

4. Visstandbeheer   het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen 

    om een bepaalde visstand te bereiken in een water; 

5. Ingebracht water  wateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse  

    VISwateren; 

6. Niet ingebracht water  wateren niet in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse  

    VISwateren. 

 

Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

 

Subsidie kan aangevraagd worden door hengelsportverenigingen die aangesloten zijn bij Sportvisserij 

Zuidwest Nederland.  

 

 

Artikel 4 Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen? 

 

Subsidie kan aangevraagd worden voor het uitzetten van vis waarbij verantwoord visstandbeheer in 

alle gevallen het uitgangspunt is.  

 

 

Artikel 5 Budget en subsidiebedrag 

 

Voor het uitzetten van vis is jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2022 bedraagt het 

subsidieplafond € 10.000,-. Voor visuitzet op ingebracht water wordt 60% van het totale bedrag 

gesubsidieerd, voor niet ingebrachte wateren is dit 40%. Hierbij kan een hengelsportvereniging een 

maximum bedrag ontvangen van €1000,-. 

 

 

 



 

  

Artikel 6 Goedkeuring subsidieverzoek 

 

Subsidieverzoeken worden door de werkorganisatie voorzien van een advies en voorgelegd aan het 

bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland ter goedkeuring.  

Een vereniging kan 1 maal per jaar een aanvraag doen met een maximum van € 1000,-.  

 

Artikel 7 Weigeringsgronden 

 

1. Het bestuur kan de subsidieaanvraag weigeren, als: 

a. de subsidie onvoldoende bijdraagt aan verantwoord visstandbeer; 

b. de subsidieaanvraag in strijd is met paragraaf 8.24, ‘Verantwoord visuitzet’ (deze is te 

vinden op de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland). 

c. de subsidiabele kosten niet in redelijke verhouding staan tot de bijdrage aan 

verantwoord visstandbeheer; 

d. de bijdrage gericht is op de individuele sportvisser en niet ten goede komt aan het 

merendeel van de hengelsportvereniging; 

e. aantoonbaar draagvlak vanuit de vereniging ontbreekt; 

f. de subsidie is aangevraagd met een winstoogmerk dan wel op andere wijze is ingegeven 

door commerciële belangen; 

g. de subsidie is aangevraagd binnen zes weken voor de geplande (voorbereiding van de) 

uitvoering van het daadwerkelijk uitzetten van vis; 

h. de subsidie wordt aangewend voor iets anders dan visuitzet; 

i. een aanvraag voor karperuitzet niet past binnen de richtlijnen benoemd in de ‘Richtlijn 

Karper Uitzet’ (deze is te vinden op de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland). 

j. bij uitzet van spiegelkarpers (op viswater in verbinding met federatief water) niet wordt 

deelgenomen aan het ‘Spiegelkarper Monitoring Programma’ van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland.  

 

2. Het bestuur weigert de subsidieaanvraag als: 

a.    het toekennen van de subsidie in strijd is met wet- en regelgeving of de algemene  

        beginselen van behoorlijk bestuur; 

b.    als door het verlenen van subsidie het subsidieplafond wordt overstegen. 

 

Artikel 8 Verschillen in het toekennen van subsidie 

Het ingeschatte effect van visuitzet kan per viswater verschillen. Het staat de werkorganistatie van 

Sportvisserij Zuidwest Nederland daarom vrij om per viswater een eigenstandige afweging te maken 

in de advisering aan het bestuur. Dit kan ertoe leiden dat het besluit over een aanvraag bij de ene 

vereniging anders uitvalt dan bij de andere.  

 

 



 

  

 

Artikel 9  Actieve communicatie over toegekende aanvragen 

 

De initiatiefnemer is verplicht om tijdens of na de uitvoering van een geheel of gedeeltelijk 

toegekende aanvraag actief via sociale media, onder verwijzing naar de “Subsidieregeling visuitzet 

Sportvisserij Zuidwest Nederland 2022”, over het uitzetten te communiceren. 

 

Artikel 10 Hoe verloopt de subsidieprocedure? 

 

1. Aanvragen voor subsidie hebben betrekking op het kalenderjaar 2022 en moeten uiterlijk 12 

weken vóór de geplande (voorbereiding van de) uitvoering ingediend worden. U ontvangt 

binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier een reactie op uw aanvraag. 

2. In alle gevallen moet aannemelijk worden gemaakt dat de visuitzet daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. Binnen 4 weken na de visuitzet moet een verslag, foto’s van de uitzet en 

een beknopt financieel verslag door de hengelsportvereniging naar Sportvisserij Zuidwest 

Nederland worden gestuurd: beheer@sportvisserijzwn.nl   

 

Artikel 11 Hoe subsidie aanvragen? 

 

1. Een subsidie wordt aangevraagd door het aanvraagformulier op de website van Sportvisserij 

Zuidwest Nederland in te vullen en op te sturen naar beheer@sportvisserijzwn.nl  

2. Bij het aanvraagformulier dient een visstandbeheerplan en een offerte van de visuitzet als 

bijlagen te worden toegevoegd.  

3. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via de mail aan beheer@sportvisserijzwn.nl of via 

telefoonnummer 085 - 0703621. 

 

Artikel 12 Afwijkingen 

 

In bijzondere gevallen kan het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland in het algemeen belang 

van de sportvisserij afwijken van de bepalingen in deze verordening. 

 

Artikel 13 Tot slot 

 

Hieronder vind je een aantal juridische onderdelen van deze subsidieregeling: 

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022. 

2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2023. 

3. Het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland stelt de subsidieregelingen jaarlijks 

(veranderd of onveranderd) vast. Daarna publiceert het bestuur de subsidieregelingen en 

de subsidieplafonds voor het komende jaar. 

4. Deze subsidieregeling heet: “Subsidieregeling visuitzet Sportvisserij Zuidwest Nederland 

2022.” 
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