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Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Vergaderjaar 1995-1996,21 436, nr. 28
Motie van het lid van der Vlies, d.d. 14 maart 1996.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat indertijd een splitsing van visrechten is
doorgevoerd;
overwegende, dat deze splitsing onmiskenbaar consequenties heeft (gehad) voor de beroepsgroep van binnenvissers;
vernemende, dat er op basis van onafhankelijk onderzoek
sterke aanwijzingen zijn, dat in die gebieden waar splitsing
van visrechten niet is doorgevoerd de visstand van rijkere
samenstelling en van betere kwaliteit zou zijn;
verzoekt de regering, de geruime tijd geleden doorgevoerde
splitsing van visrechten aan een evaluatie te (doen) onderwerpen en de resultaten daarvan - zo mogelijk binnen één
jaar - de Kamer te doen toekomen,

De splitsing van visrechten.
De eigendom van de grond onder een viswater strekt zich
mede uit tot het visrecht op dat water. Het staat de grondeigenaar derhalve vrij dit visrecht, al dan niet onder voorwaarden, te verhuren. Uit artikel 21 van de Visserijwet 1963 (met
de tekst "voorzover een ander rechthebbende op het visrecht
is") alsmede uit de Memorie van Toelichting bij de Visserijwet 1963 blijkt dat splitsing van visrecht mogelijk is. Hiermee
wordt bedoeld dat het visrecht kan worden gesplitst in een
aalvisrecht en een schubvisvisrecht welke afzonderlijk kunnen worden verhuurd. Het aalvisrecht wordt dan doorgaans
verhuurd aan beroepsvissers en het schubvisvisrecht aan
organisaties van sportvissers.
Met ingang van het jaar 1972 is met de "Nota inzake de
sportvisserij" de splitsing van visrechten op de Staatsbinnenwateren ingezet als beleidsinstrument, samenhangend
met andere beleidsmaatregelen, ten gunste van de ontwikkeling van de sportvisserij. Deze splitsing van visrechten is
sindsdien nimmer aan een evaluatie onderworpen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Van der Vlies

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Directie Visserij
September 1998
Dit rapport is onderdeel van de uitkomsten van de "Evaluatie Beleid Beroepsbinnenvisserij",
bestaande uit drie delen; Eindrapport (A), Achtergronddocument (B) en Bijlagenrapport (C).
Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.
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1. Inleiding.
Evaluatie van het beleid ten aanzien van de beroepsbinnenvisserij was voorzien voor het
jaar 2000, bij de afloop van de planperiode van de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij
* (NBB, 1991). Om een aantal redenen is echter behoefte ontstaan aan een vervroegde evaluatie.
In maart 1996 vroeg de Tweede Kamer bij motie1 om een evaluatie van de splitsing van visrechten op de binnenwateren. Ter motivering werden twee zaken nadrukkelijk aangehaald:
de onmiskenbare gevolgen van de splitsing voor de groep van beroepsbinnenvissers én
aanwijzingen, op basis van onafhankelijk onderzoek, dat de visstand in de wateren waar de
• splitsing niet is doorgevoerd van rijkere samenstelling en betere kwaliteit zou zijn.
! Daartoe diende de hoofddoelstelling van de splitsing van visrechten tussen beroeps- en
: sportvisserij te worden beoordeeld, alsmede de context waarin deze werd uitgevoerd. Immers, de splitsing van visrechten is onderdeel van het systeem van uitgifte van visrechten en
heeft daarmee betrekking op de bevoegdheid van de visrechthebbende de visstand te beheren. Het beleid ten aanzien van de beroepsbinnenvisserij is dan ook, zéker op het punt van
de splitsing van visrechten, onlosmakelijk verbonden met onderdelen van het beleid ten
aanzien van de sportvisserij.
! Ook ontwikkelingen op het gebied van integraal water- en visstandbeheer, signalen dat het
beleid ten aanzien van de uitgifte van visrechten voor verbetering vatbaar is en de gewenste
instelling van visserijbeheercommissies voor de Staatsbinnenwateren, maakten vervroegde
evaluatie wenselijk.
De visserij op het IJsselmeer is in deze evaluatie nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten.
De aard (gemene weidevisserij), omvang, organisatie, en sociaal-economische relevantie
wijkt sterk af van de beroepsbinnenvisserij op de overige binnenwateren. Voor het IJsselmeer is al in 1996 een apart beleidstraject ingezet.
'• In dit rapport is niet het beleid ten aanzien van de sportvisserij geëvalueerd. Omdat echter
de georganiseerde sportvisserij op het gebied van de visrechten, visserij en visstandbeheer
in de binnenwateren een zeer belangrijke partij is, is zij met name ten aanzien van deze onderwerpen nadrukkelijk in de evaluatie betrokken. Samen met de resultaten van de Toekomstverkenning Sportvisserij, welke thans ook wordt uitgevoerd, zal deze evaluatie van de
beroepsbinnenvisserij een basis vormen voor verantwoord toekomstig beleid ten aanzien
: van de binnenvisserij als geheel. Bij de uitwerking moet er echter rekening mee worden gehouden dat het sportvisserijbeleid, zoals verwoord in de Beleidsnota Openluchtrecreatie
! (Kiezen voor Recreatie), nog niet is geëvalueerd.
De Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij is destijds nadrukkelijk opgesteld binnen de kaders
van het "brede milieubeleid". Dat wil zeggen het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP en
NMP+), de 3e Nota Waterhuishouding (NW3) en het Natuurbeleidsplan (NBP). Het kader van
het "brede milieubeleid" is vooral van belang omdat de ontwikkelingsmogelijkheden van de
i Nederlandse visstand, én dus ook van de visserij, voor een groot deel afhankelijk zijn van de
resultaten van dit beleid.

1

Kamerstukken I11995/96, 21 436, nr. 28, motie Van der Vlies

Eindrapport Evaluatie Beleid Beroepsbinnenvisserij

5

Dit eindrapport bevat een samenvatting van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen
uit de evaluatie. Een uitvoerig overzicht van de informatie dié een ambtelijke projectgroep
gedurende bijna een jaar heeft verzameld, is vastgelegd in een achtergronddocument en
een bijlagenrapport. Ter aanvulling van de beschikbare informatie zijn twee externe opdrachten verleend. In dit kader heeft:
• de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) de ontwikkelingen ten aanzien van de visstand en visstandbeheer in kaart gebrachti alsmede een overzicht van het
rijksbeleid hieromtrent;
• het Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO) op basis Van een enquête een overzicht
gemaakt van de economische situatie in de beroepsbinnenvisserij.
De evaluatie heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de twee meest betrokken belanghebbenden, de sectoren beroepsbinnenvisserij en sportvisserij. Zowel de inhoud en de opzet
van de evaluatie als de tussenresultaten zijn in bijeenkomsten van de betreffende klankbordgroepen besproken en voorzien van aanvullende informatie en opbouwend commentaar. Dit is gebeurd in een positieve en constructieve sfeer.
De hoofdonderwerpen van de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij zijn in deze evaluatie als
onderwerp meegenomen. Daaraan zijn de actuele situatie eh de perspectieven van de sector beroepsbinnenvisserij toegevoegd.
Ter uitvoering van de Motie Van der Vlies is hierbij nadrukkelijk aandacht besteed aan de
gevolgen van de splitsing van visrechten en de ontwikkelingen ten aanzien van de visstand
(zie hoofdstuk 4).
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2. De ontwikkeling van de visstand en het visstandbeheer.

2.1 Factoren die de visstand hebben beïnvloed
De samenstelling van Nederlandse visstand is sedert het begin van deze eeuw veranderd.
Riviertrekvissen als zalm, zeeforel, fint, elft, zeeprik, rivierprik en houting zijn nagenoeg verdwenen uit de rivieren en beken als gevolg van waterverontreiniging, kanalisatie en verstuwing. De ontwikkelingsmogelijkheden voor kenmerkende riviervissen als winde, kwabaal,
barbeel, kopvoorn en serpeling zijn afgenomen.
Als gevolg van eutrofiëring (verrijking van het oppervlaktewater en van waterbodems met
voedingsstoffen) zijn hogere waterplanten in veel gevallen verdrongen door fytoplankton. Dit
heeft geleid tot minder snoek, ruisvoorn en zeelt en tot meer snoekbaars, blankvoorn en
vooral brasem. Een ander gevolg van de eutrofiëring is dat de totale omvang (biomassa) van
de visstand in de Nederland binnenwateren sedert het begin van deze eeuw aanzienlijk is
toegenomen.
Door de afsluiting van het IJsselmeer en de Benedenrivieren van de zee wordt de migratie
van vis tussen zoet en zout water sterk belemmerd. Dit is, evenals de vele barrières binnen
het zoetwatersysteem zelf, zeer nadelig voor het gewenste herstel en de ontwikkeling van de
visstand. Voor de beroepsbinnenvisserij is met name de situatie ten aanzien van de aal
zorgwekkend omdat ook de hoeveelheid glasaal die jaarlijks vanuit zee het zoete water intrekt aanzienlijk is afgenomen. Inmiddels is de aal in de onlangs gepubliceerde Rode Lijst
voor Zoetwatervissen in Nederland zelfs al als "gevoelig" aangemerkt.
De teruglopende aalstand is echter een ontwikkeling die zich in heel Europa manifesteert.
Daarom heeft de ICES (International Council for the Exploration of the Sea), op verzoek van
de Europese Commissie, aangegeven welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om de aalstand te herstellen. De mogelijkheid bestaat dat de Europese Commissie zal
besluiten in de toekomst de visserijdruk op (glas)aal te verminderen.
Vergeleken met de bovengenoemde factoren is, landelijk gezien, de factor visserij van beperkte invloed geweest op de veranderingen in de samenstelling en omvang van de visstand
gedurende deze eeuw.
2.2 Effecten van het milieu-, water-, en natuurbeleid
Landelijk gezien is, vooral als gevolg van verbetering van de waterkwaliteit, ook de kwaliteit
van het leefgebied van de vis verbeterd. Dit vooral ten opzichte van de situatie van eind jaren '60, die als dieptepunt kan worden aangemerkt. Lokaal heeft dit tot gevolg gehad dat de
diversiteit van de visstand is vergroot.
Door een integrale aanpak van het water-, natuur- en visstandbeheer is het mogelijk om via
gerichte maatregelen ten aanzien van milieu, inrichting en visserij een aantal (nagenoeg)
verdwenen dan wel bedreigde vissoorten terug te krijgen die kenmerkend zijn voor de verschillende Nederlandse watersystemen. Voorbeelden zijn maatregelen als eutrofiëringsbestrijding, waterbodemsanering, natuurontwikkeling, herinrichting, herstel van migratiemogelijkheden, aangepast beheer en onderhoud van watergangen en Actief Biologisch Beheer.
Deze kunnen een bijdrage leveren aan het herstel van watersystemen waarbij de levensom-
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standigheden van vissoorten worden verbeterd.
Verwacht mag worden dat realisatie van de doelstellingen van het milieu-, water-, en natuurbeleid verschuivingen in de samenstelling van de visstand teweeg zal brengen. Met de afname van de eutrofiëring zal ook de draagkracht van het water lager worden. De soortensamenstelling en de omvang (biomassa) van de visstand, met name ten aanzien van aantal
specifieke vissoorten zoals de brasem en de snoekbaars, zal zich hieraan aanpassen. Dit
geldt vooral voor de kleinere wateren zoals sloten, vaarten en plassen, alsmede voor de
meren.
2.3 Visstandbeheer
In het visstandbeheer wordt steeds vaker, maar nog niet altijd, rekening gehouden met zowel de doelstellingen van het natuur- en waterbeheer als met de belangen van andere gebruikers van het water. Visstandbeheer evolueert meer en meer naar integraal visstandbeheer. Hierdoor gaat het ook steeds meer deel uitmaken van de andere functies en waarden
van het water en daarmee van integraal waterbeheer.
Deze ontwikkeling is mede een gevolg van de beperkte uitvoeringsbevoegdheden van de
visrechthebbenden ten aanzien van het visstandbeheer. Op basis van de Visserijwet 1963
zijn zij alleen bevoegd vis uit het water te onttrekken en vis uit te zetten. De effecten hiervan
zijn dikwijls van tijdelijke aard. Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en inrichting van
het viswater hebben doorgaans wel een duurzaam effect, maar vallen buiten de bevoegdheden van de visrechthebbende. Samenwerking en afstemming met de natuur- en waterbeheerders, die deze bevoegdheden wél hebben, wordt derhalve steeds vaker noodzakelijk
geacht om de gewenste visstand te kunnen realiseren.
De ingestelde visstandbeheercommissies hebben in de meeste gevallen een positieve bijdrage geleverd aan de onderlinge verhoudingen tussen visrechthebbenden. Ook het effect
op de kwaliteit van het visstandbeheer, vooral door het opstellen van beheerplannen, is
doorgaans positief. Zeker als er sprake is van integraler wordend visstandbeheer.
De beroepsbinnenvissers zijn van mening dat de bestaande visstandbeheercommissies
desondanks onvoldoende uit de verf komen. Naar hun mening zijn de bevoegdheden en het
instrumentarium van de commissies te beperkt en hebben vergunninghouders te weinig
zeggenschap. De inbreng van de beroepsbinnenvissers in de visstandbeheercommissies
kan echter effectiever worden door verbetering van de onderlinge afstemming ten aanzien
van hun standpunten over het te voeren visstandbeheer.
In de huurovereenkomsten voor de Staatsbinnenwateren wordt thans de verplichting opgenomen tot het instellen en adequaat laten functioneren van visstandbeheercommissies
(sinds kort visserijbeheercommissies genoemd) door de visrechthebbenden. Vergunninghouders worden verplicht om, waar nodig, medewerking te verlenen. In een aantal gebieden
zijn de visserijbeheercommissies, onder andere door minder goede verhoudingen tussen de
visrechthebbenden, nog niet of nog niet goed van de grond gekomen. De Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) vervult hier sinds april 1998 een faciliterende rol bij
het opstarten en instellen van de visserijbeheercommissies2.

2

Dit is verwoord in de brieven van de Minister van LNV aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer d.d. 20 mei 1997, kenmerk GRR.97328, en aan de OVB
d.d. 1 oktober 1997, kenmerk GRR.971210.
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3. De huidige situatie van de sector beroepsbinnenvisserij.

3.1 De sector beroepsbinnenvisserij
De beroepsbinnenvisserij, exclusief die op het IJsselmeer, is klein van omvang en zeer gevarieerd. De bedrijfstak bestaat uit bijna 250 bedrijven die de visserij uitoefenen op circa
155.000 hectare binnenwater, waarvan 84.000 hectare Staatswater. Het betreft zowel fulltime bedrijven als deeltijdbedrijven. Het aantal bedrijven is sinds de Tweede Wereldoorlog
sterk afgenomen, maar lijkt zich de laatste jaren te stabiliseren.
De beroepsbinnenvisserij maakt in diverse regio's onlosmakelijk deel uit van de cultuurhistorie. Voor diverse plaatsen en landschappen is de beroepsvisserij karakteristiek. Ze is duidelijk zichtbaar aanwezig en maakt ze ook deel uit van de toeristisch-recreatieve belevingswaarde.
Ongeveer de helft van de beroepsbinnenvissers is lid van de landelijke Combinatie van Beroepsvissers, die acht regionale bonden omvat.
3.2 De economische situatie
De sector beroepsbinnenvisserij biedt aan ongeveer 350 personen werk en naar schatting
indirect nog eens aan 1000 personen (geheel of gedeeltelijk) in handel, verwerking en toeleveringsbedrijven en dergelijke.
De jaarlijkse besomming (verkoopwaarde van de vangst) van de sector bedraagt ruim 10
miljoen gulden, waarvan ongeveer een kwart wordt gerealiseerd door schubvis. Daarnaast
genereert de sector bij toeleverende bedrijven een omzet van ruim 4 miljoen.
De omvang van de gehele Nederlandse aalvisserij wordt geschat op ongeveer 700 ton per
jaar. Hiervan is 300 ton afkomstig uit het IJsselmeer en 400 ton uit de overige binnenwateren. Tezamen is dit een kwart van de jaarproduktie van de aalkwekerijen.
Het gemiddelde inkomen van voltijdvissers bedroeg in 1996 ongeveer 55.000 gulden. Dit is
op het niveau van het modale inkomen, maar op de grens van hetgeen voor een geheel van
zijn bedrijf afhankelijke zelfstandige acceptabel is. Hierbij moet worden bedacht dat de
spreiding in inkomens zeer groot is. Er is een aantal gezonde en sterke bedrijven aanwezig,
alsmede een aantal, relatief jonge, bedrijven die potentie hebben als zodanig uit te groeien.
Op (systemen van) kleinere wateren (vooral in Noord-Holland, Friesland en Groningen) hebben de fulltime vissers gemiddeld een inkomen van rond de 30 a 35.000 per jaar, hetgeen
voor een zelfstandige als minimum kan worden aangemerkt. Omdat de Noordhollandse vissers doorgaans ook over schubvisvisrechten beschikken, behalen deze gemiddeld iets betere resultaten dan de vissers in Friesland en Groningen.
Op de grote wateren zijn de inkomens gemiddeld beduidend hoger en als redelijk te kwalificeren. Op de grote rivieren en de Zeeuwse stromen worden inkomens behaald van 65 a
90.000 gulden.
Naar verhouding zijn de bedrijfsresultaten sinds 1970 niet verbeterd, ondanks dat kon worden beschikt over een gemiddeld groter areaal aalvisrechten en ondanks een verhoogde
visserijinspanning. De aalstand is gestaag afgenomen, waardoor de vangst per saldo op
gelijk niveau is gebleven. Doordat ook de aalprijs naar verhouding nagenoeg constant is
gebleven maar de gemaakte kosten zijn gestegen, zijn de bedrijfsresultaten afgenomen.
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Het aandeel van de schubvis in de opbrengsten bedraagt gemiddeld ongeveer 21 procent. In
Groningen en Friesland, waar de splitsing van visrechten algemeen is doorgevoerd, ligt het
aandeel van de schubvis ver onder dit gemiddelde. In Overijssel en Zeeland ligt het aandeel
iets lager dan het gemiddelde. In de overige provincies bedraagt het aandeel schubvis ongeveer 30 procent van de opbrengsten.
Het merendeel (ruim 70 procent) van de binnenvisserijbedrijven is geheel met eigen vermogen gefinancierd. Van de bedrijven die wél van externe financiering gebruik hebben gemaakt
belopen de leningen gemiddeld 38 procent van het bedrijfskapitaal.
Een rendabel visserijbedrijf lijkt vooral mogelijk op de grotere wateren, met name als het ook
over schubvisvisrechten beschikt. Op kleine wateren is, vooral voor bedrijven die alleen over
aalvisrechten kunnen beschikken, naar verwachting ook in de toekomst een rendabele bedrijfsvoering alleen in deeltijd of als deelbedrijf mogelijk.
3.3 Specifieke knelpunten
De grootschalige visstroperij op met name snoekbaars en aal bemoeilijkt of verhindert een
doelmatige bevissing en een effectief visstandbeheer. Daarnaast kent de stroperij een aantal
neveneffecten, zoals de diefstal van beroepsvistuigen. Hierdoor voelen de bedrijven zich
genoodzaakt de bedrijfsvoering aan te passen. Ze schakelen steeds meer over op het "blind"
vissen met schietfuiken. Hierbij worden de fuiken zonder markeringen, zoals boeien en stokken, in het water gezet, waardoor ze vrijwel niet door derden gelokaliseerd kunnen worden
en minder gevoelig zijn voor diefstal. Deze visserijmethode is minder effectief dan de visserij
met hokfuiken en ook arbeidsintensiever. Daarnaast worden de schietfuiken, omdat andere
watergebruikers niet weten waar ze geplaatst zijn, regelmatig beschadigd door ankers van
recreatievaartuigen en door de haken van het kunstaas van sportvissers. Omdat ook stropers "blind" vissen is het voor derden vaak onduidelijk of gevonden fuiken en netten afkomstig zijn van stroperij of van de reguliere beroepsvisserij. Het effect is dat de stroperij, mede
hierdoor, de relatie tussen de sport- en beroepsvisserij verstoort.
Het gevoerde natuurbeleid heeft ertoe geleid dat het aantal aalscholvers in Nederland de
laatste tien jaar aanzienlijk is toegenomen. De aalscholver voedt zich op bepaalde wateren
met commercieel belangrijke vissoorten en kan als concurrent van de beroepsvisserij worden gezien.
Een groot probleem bij het inschatten van toekomstmogelijkheden voor de sector is de ondoorzichtigheid van de (Nederlandse) markt voor zoetwatervis. Er zijn te weinig gegevens
beschikbaar om ontwikkelingen en trends (t.a.v. soorten en hoeveelheden, ook op de internationale markt) zichtbaar te maken die van belang zijn voor de individuele beroepsbinnenvisserijbedrijven. Er zijn aanwijzingen dat de prijsvorming wordt bepaald door de internationale markt, waarbij voor de aal ook de grote aanvoer van kweekaal een belangrijke factor is.
De sector beroepsbinnenvisserij heeft grote moeite om op overtuigende wijze aandacht te
krijgen voor haar belangen. De organisaties van de binnenvissers hebben moeite om voldoende kundig bestuurlijk kader te rekruteren. Dit enerzijds door het geringe aantal vissers,
en anderzijds door het feit dat ze voor een redelijk inkomen veel tijd aan hun bedrijf moeten
besteden. Mede hierdoor heeft de sector beroepsbinnenvisserij weinig mogelijkheden om
eenheid, initiatief en visie te ontwikkelen, waardoor ze moeite heeft om haar belangen effectief herkend en erkend te krijgen. Dit is vooral van belang omdat de belangenbehartiging
steeds meer op regionaal niveau plaatsvindt.
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De sector sportvisserij daarentegen is, mede als gevolg van de splitsing van visrechten, uitgegroeid tot een volwaardige en sterke sector die haar belangen goed weet te vertegenwoordigen en die soms ook optreedt als vertegenwoordiger voor de watersport in het algemeen. De overkoepelende sportvisserijorganisaties tonen zich zelfbewust en professioneel.
Dit betekent dat er in het bestuurlijke krachtenveld in vertegenwoordigend opzicht niet altijd
sprake is van volledige gelijkwaardigheid tussen sport- en beroepsbinnenvisserij.
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4. De splitsing van visrechten op de Nederlandse binnenwateren.

4.1 Ter inleiding
De splitsing van visrechten is in de jaren '60 ontwikkeld, en wordt sinds 1972 gehanteerd als
beleidsinstrument binnen de context van een samenhangend binnenvisserijbeleid dat als
hoofdlijn had: "Prioriteit voor de sportvisserij, met inachtneming van de belangen van de beroepsvisserij".
Deze lijn was het gevolg van twee ontwikkelingen. De eerste was de zeer sterke opkomst
van de sportvisserij als vorm van recreatie die in de uitoefening (door de vergunningverlening) grotendeels afhankelijk was van de beroepssector. De tweede was de neergaande
tendens in de beroepsbinnenvisserij, vooral als gevolg van de steeds ernstiger wordende
waterverontreiniging.
De belangen van de beroepsvisserij zouden moeten worden gewaarborgd door de eis dat
splitsing alleen op vrijwillige basis zou kunnen plaatsvinden en door flankerend beleid in de
vorm van de regelingen "uitkoop schubvisvisrechten" en "sanering beroepsbinnenvisserij".
De eerste was bedoeld om door financiële compensatie beroepsvissers te stimuleren hun
schubvisvisrecht aan de sportvisserij over te dragen. De tweede was bedoeld om marginale
bedrijven zodanig te saneren dat de overblijvende bedrijven met een groter areaal aalvisrechten een volwaardig inkomen zouden kunnen realiseren.
Tot 1997 is de splitsing nooit aan evaluatie onderworpen. In de periode 1972-1997 zijn er
geleidelijk aan ook onduidelijkheden over de toepassing ontstaan. Met name in de uitvoering, bij de uitgifte van visrechten, is de splitsing van visrechten soms ten onrechte opgevat
als beleidsdoelstelling in plaats van als beleidsinstrument.
Met het beleidsinstrument "splitsing van visrechten" werd beoogd:
1. het vergroten en zeker stellen van het areaal voor de sportvisserij beschikbare viswater
door het toewijzen van vrijkomende schubvisvisrechten aan organisaties van sportvissers
en de vrijwillige overdracht van schubvisvisrechten van beroepsvissers aan organisaties
van sportvissers;
2. de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de sportvisserij bij het visstandbeheer te
vergroten zodat deze de visstand in de door haar gewenste richting kan beïnvloeden;
3. de belangen van de beroepsvisserij zodanig in acht te nemen dat deze sector zichzelf kan
handhaven op basis van de visserij op aal.
Op basis van de tekst van de motie Van der Vlies en de bovengenoemde doelstelling zijn
een aantal specifieke vragen geformuleerd die als basis voor de evaluatie van de splitsing
hebben gediend. Deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord.
Ondanks het feit dat er weinig gegevens beschikbaar zijn en er tot 1997 weinig specifiek
onderzoek is verricht ten aanzien van de effecten van de splitsing van visrechten, is het toch
mogelijk gebleken een aantal conclusies te trekken. In dit hoofdstuk worden eerst de feitelijke gegevens ten aanzien van de toepassing van het instrument "splitsing van visrechten"
besproken. Daarna volgt in hoeverre de doelstellingen van het instrument zijn bereikt en wat
de geconstateerde neveneffecten zijn geweest.
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4.2 Areaalontwikkeling sportvisserïj
Vraag: Heeft de sportvisserij meer schubvisvisrechten verkregen?
In 1971 beschikte de sportvisserij voor het totaal aan binnenwateren buiten het IJsselmeer
(toen 129.700 hectare, waarvan 59.500 Staatsbinnenwater) overzo'n 45.700 hectare gehuurde visrechten. Het aantal hectares Staatsbinnenwater hiervan is niet bekend, maar
wordt verondersteld minder dan de helft (22.850 hectare) te zijn. Dit omdat in de voorgaande
decennia in het rijksbeleid duidelijk prioriteit aan beroepsvisserij werd gegeven.
In 1997 bedraagt het totale areaal Staatsbinnenwater buiten het IJsselmeer ongeveer
84.000 hectare. Op 9500 hectare hiervan is sprake van zogenaamde heerlijke visrechten,
zodat er door de Staat 73.500 hectare visrechten kunnen worden uitgegeven. Hiervan zijn er
thans zo'n 67.000 hectare aan de sportvisserij verhuurd, waarvan bijna 63.000 als gesplitst
(schubvis)visrecht. De beroepsbinnenvisserij huurt nog slechts bijna 5.500 hectare volledige,
ongesplitste visrechten. Dit betekent dat de splitsing van visrechten voor het Staatsbinnenwater zo goed als voltooid is.
Door de toename van minder dan 22.850 tot ongeveer 67.000 hectare, mag worden gesteld
dat het areaal door de sportvisserij gehuurde visrechten met een factor drie is toegenomen.
In niet-Staatsbinnenwateren is de splitsing van visrechten in beperkte mate toegepast. De
indruk bestaat dat de andere watereigenaren en -beheerders doorgaans een voorkeur hebben voor het uitgeven van het volledig visrecht, met name op de (systemen van) kleine wateren. De indruk bestaat dat daarbij de sportvisserij vaak als eerste gegadigde wordt aangemerkt.
De sportvisserij blijft vasthouden aan de verdere uitbouw van het areaal visrecht. Men legt
niet het primaire accent bij uitbreiding/optimalisering van de mogelijkheden de sportvisserij
uit te kunnen oefenen op het huidig beschikbare areaal. Onvoldoende vertrouwen ten opzichte van de beroepsvissers, vooral ten aanzien van verantwoord visstandbeheer, lijkt hieraan ten grondslag te liggen. Dit belemmert een uitbreiding van de beroepsmatige visserij op
schubvis op basis van wederzijdse belangen en een gemeenschappelijk visstandbeheer.
4.3 Vrijwillige medewerking van de beroepsbinnenvissers
Vraag: Is de splitsing van visrechten uitgevoerd op basis van de, sinds 1972, bij de beroepsbinnenvissers vereiste vrijwilligheid?
Ten tijde van de ontwikkeling van het splitsingsinstrument ging men uit van de veronderstelling dat de beroepsvissers door de toegenomen waterverontreiniging belangstelling zouden
hebben voor het afstoten van hun schubvisvisserijactiviteiten. Immers, de slechte waterkwaliteit zorgde voor een eenzijdige visstand en een afnemende consumptiekwaliteit.
Sinds 1972 is splitsing van visrechten, op basis van het toen ingezette beleid, alleen doorgevoerd op basis van vrijwilligheid. Het gebruik maken van de uitkoop- en saneringsregelingen
door de beroepsvissers werd opgevat als vrijwillig meewerken. In andere situaties was het
criterium vrijwilligheid niet van toepassing omdat het nieuwe binnenwateren (o.a. Lauwersmeer, Grevelingen, Randmeren) betrof of vrijgevallen visrechten. In deze situaties heeft de
nieuwe huurder formeel nooit over de schubvisvisrechten beschikt en kan een individueel
binnenvisserijbedrijf niet spreken van een verlies van schubvisvisrecht.
In de periode 1969-1972 is er de mogelijkheid geweest om via de Kamer voor de Binnenvisserij op basis van artikel 33 van de Visserijwet, met betrekking tot de billijke afweging van
belangen van de verhuurder, huurovereenkomsten onvrijwillig te beperken tot het aalvisrecht, waarna de splitsing van visrechten kon worden gerealiseerd. Het is onbekend óf en in
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welke mate dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Zowel ten aanzien van de vóór 1972
gesplitste visrechten als de na 1972 gesplitste visrechten geven de beroepsvissers aan deze
als opgedrongen en onrechtvaardig te beschouwen. Kennelijk hebben zich in de voorbereiding en uitvoering van de splitsing situaties voorgedaan die, achteraf bezien, mogelijk discutabel kunnen worden genoemd. Voor zover hiervoor al concrete aanwijzingen bestaan,
moet het, mede gezien het tijdsverloop, waarschijnlijk voor onmogelijk worden gehouden om
de exacte gang van zaken te achterhalen.
Overigens lijkt de laatste jaren de weerstand tegen de splitsing alleen maar te zijn gegroeid.
Dit komt onder andere door de afname van de aalstand en de ontwikkeling van commercieel
aantrekkelijke schubvisbestanden, met name snoekbaars, die de beroepsvisser niet mag
exploiteren.
4.4 Areaal aalrechten beroepsbinnenvisserij
Vraag: Hebben de huidige beroepsbinnenvisserijbedrijven de beschikking over een groter
areaal aalvisrechten?

Het gemiddelde areaal per voltijd beroepsbinnenvisser is sinds 1971, met toen een gemid; delde van 114 hectare per bedrijf, naar schatting met een factor 10 tot 20 toegenomen. Betrouwbare actuele gegevens ter vergelijking ontbreken echter. Een gemiddeld voltijd bedrijf
beschikt thans naar schatting over ongeveer 1600 hectare aalvisrecht (waarbij ook vergunningen zijn inbegrepen, alsmede eventuele gemene weidevisserij). Dit is deels het gevolg
van de in de 70-er jaren gehanteerde saneringsregeling en deels het gevolg van het ontstaan van nieuwe binnenwateren.
De gestage afname van het totale aantal beroepsbinnenvisserijbedrijven, van rond de 900 in
1971 tot nu bijna 250, lijkt echter een factor van veel grotere betekenis te zijn. Het is niet
duidelijk of het landelijk totaal voor de sector beschikbare aalvisrechten toe-, dan wel is af; genomen omdat er geen betrouwbare gegevens zijn over de ontwikkelingen bij andere watereigenaren en -beheerders.
4.5 Toename sportvisserijmogelijkheden
! Vraag: Zijn het beschikbare areaal viswater en de mogelijkheden de visserij uit te oefenen
i voor de sportvisserij toegenomen?

:
|
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Door het ontstaan van nieuwe binnenwateren is het beschikbare areaal voor de sportvisserij
aanzienlijk toegenomen. Procentueel gezien is de toename van de sportvisserijmogelijkheden minder spectaculair omdat ook in 1971 al méér dan 90% van het binnenwater op enigerlei wijze voor de sportvisserij beschikbaar was. De winst voor de sportvisserij is vooral dat
de bevissingsmogelijkheden kwalitatief aanzienlijk zijn toegenomen (meer volledige sportvisserij op wateren waar alleen de "vrije hengel" van toepassing was), en de veel grotere zekerheid ten aanzien van de beschikbaarheid van het water. Dit laatste komt doordat de
sportvisserij grotendeels niet meer via de vergunningen afhankelijk is van de beroepsvisserij,
maar in de meeste gevallen door het huren van het schubvisvisrecht zelf visrechthebbende
is geworden. Het instrument van de splitsing heeft derhalve goed voldaan aan haar doelstellingen ten aanzien van de sportvisserij.
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