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1

ALGEMEEN

In de voorliggende notitie “Visrechten-uitgiftebeleid voor de staatsbinnenwateren” zijn de procedures
en spelregels beschreven zoals die van toepassing zijn voor de uitgifte van het visrecht c.q. de visserij
middels huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen aan zowel beroepsvissers als
sportvisserij-organisaties op de staatsbinnenwateren.
De procedures en spelregels in deze notitie dienen als leidraad voor het uitgiftebeleid door LNV.
Echter, in voorkomende gevallen behoudt LNV zich het recht voor af te wijken van het gestelde in
deze notitie. Wanneer omstandigheden hiertoe aanleiding geven kan LNV vanuit haar eigenstandige
verantwoordelijkheid als verhuurder van het visrecht op de staatswateren besluiten in afwijking van
het gestelde te handelen. De voorliggende notitie geeft voor wat betreft het uitgiftebeleid voor
visrechten een nadere invulling aan de brief van de Minister van LNV aan de Tweede Kamer van 15
september 2008.

1.1

Uitgifte van visrecht

Uitgangspunt is dat uitgifte van visrecht waar mogelijk plaatsvindt in de vorm van
huurovereenkomsten en zo weinig mogelijk in de vorm van schriftelijke toestemmingen. De bestaande
splitsing van het visrecht, waarbij het aalvisrecht veelal is verhuurd aan de beroepsvisserij en het
schubvis-visrecht aan de sportvisserij, wordt daarbij vooralsnog onveranderd gelaten.

1.2

Looptijd huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen

Voor de looptijd van huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen wordt uitgegaan van de
huidige maximale wettelijke looptijd, te weten 6 jaar voor huurovereenkomsten en 3 jaar voor
schriftelijke toestemmingen, tenzij omstandigheden aanleiding geven hiervan af te wijken.

1.3

Doorlopen huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen na bereiken 65-jarige
leeftijd huurder / houder schriftelijke toestemming

Met ingang van het voorliggende nieuwe uitgiftebeleid komt de bepaling te verallen dat een
huurovereenkomst of schriftelijke toestemming wordt beëindigd op het moment dat de huurder of
houder van de schriftelijke toestemming de 65-jarige leeftijd bereikt. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid
dat stelt dat waar mogelijk belemmeringen om ook na het bereiken van de 65-jarige leeftijd te kunnen
doorwerken, dienen te worden weggenomen.

1.4

Vaststelling van de huurprijs / prijs voor schriftelijke toestemmingen

De prijs per jaar voor een visrecht uitgegeven als een huurovereenkomst of als schriftelijke
toestemming wordt vastgesteld op basis van de aard van het visrecht (aal of schubvis). De
berekeningswijze staat los van de categorie waaronder de huurder valt (beroepsvisserij of
sportvisserij):
• schubvis-visrecht: € 4,53 per kilometer oeverlengte en € 0,45 per hectare wateroppervlak;
• aalvisrecht: € 2,26 per hectare wateroppervlak.
Ongeacht de oppervlakte en oeverlengte van het water bedraagt de minimum huurprijs
€ 22,68 per jaar.
In het geval de huurder een ongesplitst (volledig) visrecht huurt of hiervoor een schriftelijke
toestemming ontvangt, dan dient de prijs van het visrecht bepaald te worden op grond van de som
van de vergoeding voor het schubvis-visrecht en het aalvisrecht.

Schriftelijke toestemming voor de zegenvisserij:
Voor de vaststelling van de prijs van schriftelijke toestemmingen voor de zegenvisserij geldt dat de
helft van de huurprijs van het schubvis-visrecht verdeeld wordt over het aantal schriftelijke
toestemmingen voor de zegenvisserij in het betreffende water. De andere helft wordt in rekening
gebracht bij de huurder, of de houder van de schriftelijke toestemming, van het schubvis-visrecht.
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Kosten van toetsing door de Kamer voor de Binnenvisserij:
Door de Kamer worden goedkeuringskosten voor zowel huurovereenkomsten als schriftelijke
toestemmingen in rekening gebracht. Deze kosten worden door de Kamer direct in rekening gebracht
bij de betreffende huurder, c.q. houder van de schriftelijke toestemming.

2

VERLENING VAN HUUROVEREENKOMSTEN

Conform artikel 25 van de Visserijwet wordt een huurovereenkomst ten behoeve van de visserij in de
binnenwateren schriftelijk aangegaan. De looptijd van een huurovereenkomst is in beginsel 6 jaar. In
bijzondere omstandigheden is het mogelijk om een huurovereenkomst voor een kortere periode aan
te gaan, mits in de huurovereenkomst een datum van beëindiging is vastgesteld.

2.1

Toezending van een nieuwe huurovereenkomst

Een nieuwe huurovereenkomst wordt aan de huurder aangeboden. De huurder dient de exemplaren
van de huurovereenkomst binnen 30 dagen na dagtekening van de aanbiedingsbrief ondertekend te
retourneren. De ondertekende documenten worden vervolgens ter goedkeuring aan de Kamer voor
de Binnenvisserij voorgelegd. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd
vervalt het recht op verhuur.

2.2

Verlenging van rechtswege

Ingevolge artikel 33, lid 1 van de Visserijwet behoeven huurders niet te verzoeken om verlenging van
een 6-jarige huurovereenkomst. Er geldt in dat geval een “automatische” verlenging van rechtswege
voor wederom 6 jaar. De verlenging van rechtswege geldt niet voor huurovereenkomsten, die een
andere geldigheidsduur hebben dan 6 jaar.

2.3

Niet verlengen van een huurovereenkomst

Indien de verhuurder géén nieuwe huurovereenkomst aan de huurder wil aanbieden en dus de
overeenkomst wenst op te zeggen, dient dit ingevolge artikel 33, lid 1 van de Visserijwet uiterlijk 8
maanden vóór einddatum van de huurovereenkomst aan de huurder medegedeeld te worden.
Ingevolge artikel 33, lid 2b van de Visserijwet kan de huurder in het voorkomende geval een verzoek
tot verlenging indienen bij de Kamer voor de Binnenvisserij. Dit verzoek moet tenminste zes maanden
voor de einddatum van de huurovereenkomst ingediend zijn bij de Kamer voor de Binnenvisserij.
Indien de huurder de 6-jarige huurovereenkomst niet wil voortzetten, dient hij dit vóór einddatum van
de huurovereenkomst schriftelijk aan de verhuurder kenbaar te maken.

2.4

Vervanging bij ziekte

Wat betreft de mogelijkheid tot vervanging bij ziekte geldt dat iemand niet mag vissen in water waar
een ander visrechthebbende (huurder van het visrecht) is.
Er mag wel in water van een andere visrechthebbende worden gevist wanneer:
• de derde in het bezit is van een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende;
• de derde behulpzaam is, omdat visrechthebbende het betreffende vistuig niet alleen kan
bedienen;
Indien de visrechthebbende de visserij gedurende een bepaalde periode door een derde wil laten
uitoefenen dient de visrechthebbende deze derde derhalve een daartoe strekkende schriftelijke
toestemming af te geven. Dit is een eigen verantwoordelijkheid van de huurder. Let wel: een dergelijke
schriftelijke toestemming dient te worden goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij.

Pagina : 4

3

VERLENING VAN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMINGEN

De Staat geeft het visrecht in de Staatsbinnenwateren in beginsel uit door middel van
huurovereenkomsten. Op grond van artikel 21 van de Visserijwet kunnen echter ook schriftelijke
toestemmingen worden verleend. Deze schriftelijke toestemmingen kunnen worden uitgegeven
wanneer wegens bijzondere omstandigheden verhuur van het visrecht niet wenselijk wordt geacht.
Schriftelijke toestemmingen worden na ondertekening door LNV direct ter goedkeuring aangeboden
aan de Kamer voor de Binnenvisserij. De houder van de schriftelijke toestemming hoeft de schriftelijke
toestemming niet te ondertekenen.
Voor schriftelijke toestemmingen geldt geen verlenging van rechtswege. Als de toestemminghouder
nogmaals in aanmerking wenst te komen voor de schriftelijke toestemming, dient hij drie maanden
voor afloop van de schriftelijke toestemming om een nieuwe schriftelijke toestemming verzoeken.
Indien een dergelijk verzoek niet wordt ingediend, dan komt de schriftelijke toestemming te vervallen.

3.1

Schriftelijke toestemmingen voor de zegenvisserij

Zegenvisserij waarbij het schubvis-visrecht niet is verhuurd
Op een aantal staatswateren wordt het schubvis-visrecht niet verhuurd, maar wordt dit uitgegeven
door middel van schriftelijke toestemmingen. Het kan voorkomen dat de Staat op deze wateren
daarnaast ook specifieke toestemmingen uitgeeft voor de visserij met de zegen (gericht op (bepaalde)
schubvissoorten). Zolang op deze wateren sprake is van een situatie waarbij het schubvis-visrecht
nog niet is verhuurd, blijft de Staat verantwoordelijk voor de uitgifte van schriftelijke toestemmingen
voor de zegenvisserij op deze wateren.
In de voorkomende gevallen zal een schriftelijke toestemming voor de zegenvisserij
in beginsel worden verleend voor twee aaneengesloten winterseizoenen (een winterseizoen loopt van
1 oktober t/m 31 maart).
Zegenvisserij waarbij het schubvis-visrecht wel is verhuurd
De Staat geeft daarnaast ook nog op een beperkt aantal wateren een schriftelijke toestemming voor
de zegenvisserij uit, waarbij tegelijk het schubvis-visrecht op hetzelfde water is verhuurd aan een
derde partij. In deze gevallen is sprake van een situatie, waarbij feitelijk een inbreuk wordt gemaakt op
het uitgegeven schubvis-visrecht.
Deze inbreuk op het schubvis-visrecht zal op termijn worden beëindigd. In plaats daarvan zal de
verplichting tot uitgifte van een schriftelijke toestemming voor de zegenvisserij worden neergelegd bij
de schubvis-visrechthebbende op het betreffende water. Om de bestaande belangen van de
zegenvissers te waarborgen, zullen aan deze overdracht van de verantwoordelijkheid voor de uitgifte
van schriftelijke toestemmingen voor de zegenvisserij een aantal condities worden verbonden:
1. Uitgifte van schriftelijke toestemmingen voor de zegenvisserij dient plaats te vinden conform de
condities en voorwaarden zoals die door de VBC-deelnemers zijn overeen gekomen in het
visplan (de zegen wordt hiermee behandeld als alle andere vistuigen; gebruik van het vistuig
wordt gekoppeld aan de afspraken hierover in het visplan).
2. Zolang er nog geen vastgesteld visplan is worden de schriftelijke toestemmingen voor de
zegenvisserij uitgegeven onder dezelfde condities als eerder bij uitgifte door LNV.
De bovenstaande condities zullen als voorwaarde in de huurovereenkomst van de schubvisvisrechthebbende worden vastgelegd.

3.2

Schriftelijke toestemmingen voor de peurvisserij

In een beperkt aantal gevallen geeft de Staat nog specifieke schriftelijke toestemmingen uit voor de
visserij met de peur (peurvergunningen). In het Nationaal Aalbeheersplan, waarin de nationale
maatregelen ter implementatie van de EU Aalverordening zijn uitgewerkt, is bepaald dat de Staat zal
stoppen met de uitgifte van deze schriftelijke toestemmingen voor de visserij met de peur. De
betreffende schriftelijke toestemmingen zullen dus, na verstrijken van de geldigheidsduur, niet
opnieuw worden uitgegeven.
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4

OVERDRAGEN HUUROVEREENKOMST / SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

4.1

Overdracht gehele huurovereenkomst / schriftelijke toestemming

Een huurovereenkomst of schriftelijke toestemming kan in zijn geheel worden overgedragen. Dit is
mogelijk wanneer zowel de huidige huurder / houder van de schriftelijke toestemming als de beoogde
nieuwe huurder / houder van de schriftelijke toestemming schriftelijk akkoord zijn gegaan met de
overdracht. Deze schriftelijke akkoordverklaring dient als bijlage bij het verzoek tot overdracht te zijn
gevoegd.

4.2

Overdracht huurovereenkomst in delen

Het is niet mogelijk om een schriftelijke toestemming in delen over te dragen. Een huurovereenkomst
kan alleen in delen worden overgedragen wanneer de VBC waaronder dit visrecht valt schriftelijk heeft
aangegeven hiermee unaniem in te stemmen. De overdragende huurder dient aan te geven aan wie
hij welk deel van het visrecht wenst over te dragen en de beoogde nieuwe huurders dienen schriftelijk
akkoord te zijn gegaan.
Aan de betreffende VBC zal vervolgens worden verzocht of zij in kan stemmen met de voorgestelde
overdracht in delen. Bij negatieve advisering vanuit de VBC zal in beginsel niet tot een overdracht in
delen worden overgegaan. De Staat behoudt zich echter het recht voor om, mede de argumentatie
van de VBC wegende, tot een hiervan afwijkende beslissing over te gaan.

4.3

Overdracht huurovereenkomst aan meerdere huurders of aan een maatschap of VOF

Voor overdrachten waarbij wordt verzocht om een huurovereenkomst op naam van meerdere
natuurlijke personen of rechtspersonen te stellen zal in beginsel geen toestemming worden verleend.
Dit geldt ook voor overdrachten waarbij het verzoek is om de huurovereenkomst op naam van een
maatschap of VOF te zetten. Voor zowel een maatschap als een VOF geldt immers dat dit geen
formele rechtspersonen zijn, zodat de huurovereenkomst in voorkomende gevallen feitelijk toch op
naam zou komen te staan van de verschillende natuurlijke personen die gezamenlijk de maatschap of
VOF vormen.
Let wel: deze restrictie is alleen van toepassing voor nieuwe gevallen. Alle bestaande
huurovereenkomsten die op naam staan van meerdere huurders (direct, dan wel via een maatschapof VOF-constructie) zullen onveranderd worden gerespecteerd. Ook overdrachtsverzoeken naar
bestaande VOF’s of maatschappen zullen mogelijk blijven.

4.4

Overdracht bij overlijden

Indien de huurder komt te overlijden, kan de huurovereenkomst op naam worden gesteld van één van
de erfgenamen.

4.5

Overdracht in geval van gemene weide visserij

Voor een water waar sprake is van een gemene weide visserij is een overdracht van een
huurovereenkomst alleen mogelijk voor zover de overnemende partij nog geen visrecht huurt op het
betreffende water. Overdrachten van schriftelijke toestemmingen zijn op wateren met een gemene
weide visserij niet mogelijk.

5

UITGIFTE VRIJLIGGENDE VISRECHTEN

In de situatie waarbij een huurovereenkomst of schriftelijke toestemming niet wordt verlengd, of in de
situatie waarin een water nog nooit is verhuurd, is sprake van een vrijliggend (of vrijgevallen) visrecht.
Voor de uitgifte van vrijliggende visrechten is in het nieuwe uitgiftebeleid de volgende lijn van
toepassing:
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Aan de VBC waarin het vrijliggende visrecht ligt, wordt gevraagd te adviseren aan wie het vrijliggende
visrecht moet worden uitgegeven. Indien dit leidt tot een unaniem advies van de VBC wordt het
visrecht in beginsel conform dit unanieme advies verhuurd. Indien partijen in VBC-verband niet tot een
unaniem advies kunnen komen zal de Staat overgaan tot een open inschrijving op het vrijliggende
visrecht. Deze procedure is van toepassing in geval van vrijliggend volledig visrecht, vrijliggend
aalvisrecht, vrijliggend schubvis-visrecht en vrijliggend schaaldier-visrecht. De precieze
procedures hiervoor zijn beschreven in de paragrafen 5.2 t/m 5.4.
In geval er sprake is van vrijliggend schelpdier-visrecht wordt vooralsnog niet tot uitgifte overgegaan.
Hiervoor dient nog een uitgiftebeleid te worden vastgesteld.

5.1

Uitgifte vrijliggend visrecht bij sluizen, stuwen en vispassages en in nevengeulen in
trekroutes

Ter bescherming van trekvissoorten (salmoniden, zoals zalm en zeeforel) is het beleid dat geen
vrijliggend visrecht wordt uitgegeven binnen een straal van 300 meter van sluizen, stuwen en
vispassages, en in nevengeulen in trekroutes. Deze beperkingen blijven, met uitzondering van de
bepaling voor nevengeulen, onverminderd van toepassing.
Voor nevenegeulen is uit onderzoek gebleken dat de betreffende beperking, vanuit
bestandsoverwegingen voor zalm en zeeforel, geen betekenis heeft. Derhalve zal de beperking om,
vanuit het belang van de bescherming van zalm en zeeforel geen vrijliggend visrecht in nevengeulen
te verhuren, komen te vervallen. Wel kan, vanuit het beschermingsbelang van andere vissoorten (of
vanwege andere natuurwaarden), worden besloten om niet tot uitgifte van deze visrechten over te
gaan.

5.2

Uitgifte op basis van een unaniem VBC-advies

Indien er sprake is van een vrijliggend visrecht wordt dit in beginsel uitgegeven op basis van een
unaniem advies van de VBC, waarin dit visrecht gelegen is.
De betreffende VBC wordt hiertoe schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de Staat
voornemens is een vrijliggend visrecht uit te geven. De VBC dient vervolgens binnen 6 weken een
schriftelijk advies uit te brengen. Indien dit advies unaniem is, zal het visrecht in beginsel conform dit
advies worden verhuurd.

5.3

Uitgifte in geval van een niet-unaniem VBC-advies of bij het ontbreken van een advies

Indien de VBC niet tot een unaniem advies kan komen zal in beginsel worden overgegaan tot een
open inschrijving op het vrijliggende visrecht. De Staat behoudt zich echter het recht voor om, mede
de argumentatie van de VBC wegende, van de procedure af te wijken en eigenstandig (dus zonder
open inschrijving) tot aanwijzing van een nieuwe huurder over te gaan.
Ook in de situatie waarbij advisering door de VBC na herhaald verzoek achterwege blijft zal in
beginsel worden overgegaan tot een open inschrijving. Ditzelfde geldt voor de situatie waarin er geen
VBC op het betreffende water functioneert.

5.4

Procedure bij open inschrijving

Bij de open inschrijving wordt gewerkt met een eenmalige inschrijfprijs op basis waarvan het
vrijliggende visrecht zal worden uitgegeven.
Beperkende randvoorwaarde hierbij is dat:
• bij vrijliggend aalvisrecht en vrijliggend schaaldier-visrecht is inschrijving voorbehouden aan
beroepsvissers die conform het gestelde in de Uitvoeringsregeling Visserij gerechtigd zijn om
te vissen met beroepsvistuigen en die als zodanig zijn geregistreerd;
• bij vrijliggend schubvis-visrecht is inschrijving voorbehouden aan verenigingen van
sportvissers(verenigingen);
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•

bij vrijliggend volledig visrecht staat inschrijving open voor zowel verenigingen van
sportvissers(verenigingen) als voor beroepsvissers die voldoen aan de onder het eerste punt
gestelde voorwaarden voor gebruik van beroepsvistuigen.

In geval tot open inschrijving wordt overgegaan zal hiervan een kennisgeving worden gepubliceerd in
Visserijnieuws en in de periodieken van de Combinatie van Beroepsvissers (aalvisrecht, schaaldiervisrecht en volledig visrecht) en van Sportvisserij Nederland (schubvis-visrecht en volledig visrecht).
Tevens zal de aankondiging worden geplaatst op het LNV-web.
Toewijzing van het vrijliggende visrecht zal plaatsvinden aan de inschrijver met de hoogste
inschrijfprijs. Indien er meerdere inschrijvers zijn met eenzelfde hoogste inschrijfprijs zullen deze
inschrijvers eenmalig in de gelegenheid worden gesteld met een hogere inschrijfprijs te komen. Indien
er hierna nog steeds sprake is van meerdere inschrijvers met eenzelfde hoogste inschrijfprijs dan zal
de nieuwe huurder door middel van loting worden aangewezen.
Directie Visserij, Afdeling Visserijregelingen zal maximaal tweemaal per jaar overgaan tot open
inschrijvingen voor de dan vrijliggende en voor open inschrijving in aanmerking komende visrechten,
te weten in januari en in september.

5.5

Procedure bij gemene weide visserij

Vrijvallend visrecht op een water waar sprake is van gemene weide visserij zal niet opnieuw voor
verhuur worden aangeboden. In het voorkomende geval zal de totale huurprijs worden gedeeld door
de overgebleven huurders op het betreffende water en zal bij expiratie dienaangaande worden
aangepast.

