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Subsidieregeling visuitzet Sportvisserij Zuidwest Nederland 
 

Sportvisserij Zuidwest Nederland wil hengelsportverenigingen ondersteunen bij het verantwoord 

uitzetten van vis, met als uitgangspunt gezond visstandbeheer. Om dit te bevorderen hebben wij 

een subsidieregeling voor visuitzet in het leven geroepen.  

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als vereniging aan een aantal voorwaarden 

voldoen. In deze regeling is beschreven wat die voorwaarden zijn en hoe je een subsidie kunt 

aanvragen. 

 
Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie? 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteunt met deze subsidie hengelsportverenigingen bij het 

verantwoord uitzetten van vis met het oog op gezond visstandbeheer. 

  

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen? 

 

Hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij Sportvisserij Zuidwest Nederland kunnen deze 

subsidie aanvragen.  

 

Artikel 3 Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen? 

 

Een hengelsportvereniging kan subsidie aanvragen voor het uitzetten van vis waarbij verantwoord 

visstandbeheer in alle gevallen het uitgangspunt is.  

 

Artikel 4 Subsidiebedrag 

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland financiert de helft van de kosten van de visuitzet, tot een 

maximumbedrag van € 1.000,-. 

 

Artikel 5 Hoe verloopt de subsidieprocedure? 

 

1. De hengelsportvereniging moet de aanvraag voor subsidie uiterlijk 12 weken vóór de geplande 

(voorbereiding van de) uitzet indienen.  

2. De hengelsportvereniging vraagt subsidie aan met het aanvraagformulier dat op de website van 

Sportvisserij Zuidwest Nederland staat.  

3. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn en ondertekend zijn door minimaal twee 

bestuursleden van de hengelsportvereniging. 

4. Bij het aanvraagformulier moet een visstandbeheerplan en een offerte van de visuitzet als 

bijlagen worden toegevoegd.  

5. Eventuele vragen kunnen gesteld worden via mail aan administratie@sportvisserijzwn.nl of via 

telefoonnummer 085 - 0703621. 

6. Sportvisserij Zuidwest Nederland streeft ernaar binnen zes weken na het indienen van de 

aanvraag een besluit over de subsidieaanvraag te nemen. 
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7. De directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland beslist over de subsidieaanvraag. Tegen de 

beslissing van de directeur is beroep mogelijk bij het bestuur. 

 

Artikel 6 Afwijzingsgronden 

 

1. Sportvisserij Zuidwest Nederland kan de subsidieaanvraag afwijzen als: 

a. de subsidie onvoldoende bijdraagt aan verantwoord visstandbeheer; 

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 leden 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 vóór de geplande (voorbereiding van de) 

uitvoering van het daadwerkelijk uitzetten van vis; 

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

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

Karper Uitzet’ (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. In de begroting van Sportvisserij Zuidwest Nederland is het bedrag opgenomen dat in het 

betreffende jaar beschikbaar is voor de subsidieregeling Visuitzet. Als dat bedrag volledig is 

besteed, worden in dat jaar geen nieuwe subsidieaanvragen meer in behandeling genomen. 

 

Artikel 7 Verschillen in het toekennen van subsidie 

 

Het ingeschatte effect van visuitzet kan per viswater verschillen. Het staat Sportvisserij Zuidwest 

Nederland daarom vrij om per viswater een eigenstandige afweging te maken. Dit kan ertoe leiden 

dat het besluit over een aanvraag bij de ene vereniging anders uitvalt dan bij de andere.  

 

Artikel 8  Actieve communicatie over toegekende aanvragen 

 

De hengelsportvereniging 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 9 Betaling van de subsidie  

  

Sportvisserij Zuidwest Nederland betaalt de subsidie na ontvangst van een verslag van de visuitzet 

met de daarbij behorende facturen van de gemaakte kosten. 


