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Betreft Aanscherping VBC-voorwaarden + aanbieding nieuwe huurovereenkomst

Geachte heer/mevrouw,
Met de voorliggende brief wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat, informeren over de volgende onderwerpen:
1. aanscherping van de VBC-voorwaarden voor de staatswateren;
2. afbakening van de VBC-gebieden;
3. aanpassing van de huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen
voor de staatswateren.
Aanscherping van de VBC-voorwaarden voor de staatswateren
Sinds het Beleidsbesluit Binnenvisserij uit september 1999 nemen de
visstandbeheercommissies (VBC’s) een centrale plek in het visserijbeleid voor de
binnenwateren in. De VBC’s fungeren als platform waarin visrechthebbenden
(beroeps- en sportvissers) samen met andere betrokken partijen als
waterbeheerders en terreinbeheerders afspraken maken over een duurzaam
visstandbeheer en een hierbij passende duurzame visserij.
Voor de uitoefening van de visserij op staatswateren is deelname aan een VBC
verplicht. Deze verplichting is opgenomen in uw huidige huurovereenkomst.
Tot dusver is de verplichting tot VBC-deelname niet nader ingevuld. Dit leidt tot
onduidelijkheid over wat er van de deelnemers aan een VBC verwacht wordt.
Deelnemers worden onvoldoende gestimuleerd om mee te werken en de
gemaakte afspraken na te komen. Dit heeft ertoe geleid dat op dit moment
weliswaar bijna overal VBC’s zijn ingesteld, maar dat nog lang niet overal ook
voldoende voortgang wordt geboekt bij het vaststellen van gezamenlijke
visplannen en de uitoefening van de visserij conform de afspraken in deze
visplannen.
Ik heb daarom per brief van 15 september 2008 aan de Tweede Kamer
meegedeeld dat ik de huidige VBC-voorwaarden uit de huurovereenkomsten en
schriftelijke toestemmingen ga aanscherpen. Ik maak hierbij gebruik van de
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bepaling in uw huurovereenkomst die stelt dat de Staat aanwijzingen kan geven
met betrekking tot onder meer de samenstelling en werkwijze van de
beheerscommissie.
Met deze brief maak ik gebruik van mijn aanwijzingsbevoegdheid en verklaar ik de
volgende bijzondere voorwaarden op uw huurovereenkomst van toepassing:
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1. De huurder is verplicht met de (overige) huurder(s) van het aalvisrecht, de
(overige) huurder(s) van het schubvis-visrecht en met de houders van
schriftelijke toestemmingen in de visserijkundige eenheid, waarin het
onderhavige viswater is gelegen, een beheerscommissie voor de visstand
in te stellen, in deze commissie zitting te nemen, dan wel zich daarin te
laten vertegenwoordigen en hieraan medewerking te verlenen. De Staat
kan aanwijzingen geven met betrekking tot onder meer de samenstelling
en werkwijze van deze visstandbeheercommissie (VBC).
2. De huurder is verplicht om, uiterlijk per 1 januari 2011, gezamenlijk met
de overige huurders van visrecht en houders van schriftelijke
toestemmingen in het werkgebied van de VBC waar de huurovereenkomst
betrekking op heeft een visplan op te stellen. In het visplan wordt
beschreven onder welke voorwaarden gevist mag worden. Het gaat hierbij
zowel om onttrekking als om uitzet van vis. Dit heeft in ieder geval
betrekking op welke vissoorten mag worden gevist, in welke
hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten, op welke
locaties, door welke visser en met inachtneming van welke bijzondere
voorwaarden.
3. Het op basis van lid 2 opgestelde visplan dient aan te sluiten op de KRWdoelstellingen, inclusief de daarin opgenomen visgerelateerde doelen. Het
visplan wordt hiertoe ter advisering voorgelegd aan de waterbeheerder.
4. In het visplan moet worden vastgelegd op welke wijze wordt toegezien op
de naleving van de gemaakte afspraken alsmede op welke wijze de
schending van die afspraken wordt bestraft.
5. De huurder is verplicht zich uiterlijk vanaf 1 januari 2011 te houden aan de
in het visplan gemaakte afspraken.
6. Uitgifte van schriftelijke toestemmingen door de huurder van het visrecht,
waarbij visserij op (delen van) dit visrecht aan derden wordt toegestaan
(bijv. zegenvisserij, of gequoteerde schubvis-visserij), dient plaats te
vinden overeenkomstig de afspraken in het visplan.
7. In door de huurder uitgegeven schriftelijke toestemmingen dient de
voorwaarde te worden opgenomen dat de visserij op basis van deze
schriftelijke toestemmingen moet plaatsvinden overeenkomstig de
afspraken uit het visplan.
De bovenstaande bepalingen zijn met ingang van dagtekening van deze brief
onverkort van toepassing op uw huurovereenkomst en maken hiervan deel uit.
Met betrekking tot de effectuering van de verplichting tot het opstellen van een
visplan en de uitoefening van de visserij conform het visplan, en de verplichting
om afspraken vast te leggen over handhaving en sanctionering van de visplanafspraken, dient u uiterlijk 1 januari 2011 aan de betreffende voorwaarden uit de
aanwijzing te voldoen.
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Als verhuurder van het visrecht zal ik toetsen of de VBC waarin u deelneemt voor
1 januari 2011 een visplan heeft vastgesteld. Op grond van de derde bepaling kan
een visplan alleen worden vastgesteld, nadat dit ter advisering aan de
waterbeheerder is voorgelegd. De waterbeheerder krijgt hiermee een
nadrukkelijke inhoudelijke positie ten aanzien van de op te stellen visplannen. De
reactie van de waterbeheerder is een zwaarwegend advies. Bij bezwaar van de
waterbeheerder zal ik als verhuurder de visrechthebbenden en houders van een
schriftelijke toestemming manen, om tot aanpassing van het visplan over te gaan.
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Tot slot wil ik u er op wijzen dat u bij het opstellen van het visplan er tevens
rekening mee dient te houden dat de gemaakte visserij-afspraken, voor zover van
toepassing, passen binnen de randvoorwaarden zoals die voortkomen uit de
eventuele Natura-2000 doelstellingen voor het gebied.
Afbakening VBC-gebieden
Voor de afbakening van de VBC-gebieden is de indeling van toepassing zoals die
staat weergegeven op de bij deze brief gevoegde kaart (Bijlage 1 – Overzicht
VBC-gebieden in Nederland). Deze indeling geeft op hoofdlijnen de afbakening
welk water onder welke VBC valt. Voor wateren op de grens van twee VBCgebieden is de precieze afbakening soms niet duidelijk. Om onduidelijkheid te
voorkomen geef ik daarom in onderstaande, voor de aan u verstrekte
huurovereenkomst, nogmaals aan onder welke VBC het betreffende viswater valt:
invoegen …
Voor de contactgegevens per VBC verwijs ik u naar het bij deze brief gevoegde
overzicht van contactgegevens (Bijlage 2 – Contactgegevens per VBC).
Aanpassing van de huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen
voor de staatswateren
Met gebruikmaking van mijn aanwijzingsbevoegdheid heb ik met deze brief nadere
regels gesteld aan de werkwijze van de VBC’s. De betreffende bepalingen zijn
daarmee van toepassing geworden op uw huidige huurovereenkomst. Hiernaast
wil ik een aantal andere wijzigingen in de huurovereenkomst aanbrengen. Dit
betreft:
1. Bepalingen over het behoud of het terugzetten van bijvangsten en
bepalingen over het gebruik en de toepassing van bepaalde vistuigen
worden uit de huurovereenkomsten verwijderd. Afspraken over
bijvangsten en over het gebruik van vistuigen worden voortaan in het
visplan vastgelegd.
In die gevallen waar het verwijderen van een bijvangstbepaling tot een
beperking van de visserijmogelijkheden leidt, wordt de bepaling zodanig
aangepast dat de betreffende bijvangst nog mogelijk is tot het moment
van in werking treding van het visplan. Beperkende bepalingen ten
aanzien van de uitoefening van de visserij die voortkomen uit
waterstaatkundige overwegingen of die samenhangen met de borging van
andersoortige publieke belangen, worden onveranderd gehandhaafd.
2. In het Nederlandse Aalbeheerplan, waarin de nationale maatregelen ter
implementatie van de Europese Aalverordening zijn uitgewerkt, is bepaald
dat de Staat zal stoppen met de uitgifte van peurvergunningen. In
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4.

5.

6.

verband hiermee schrap ik alle bepalingen in huurovereenkomsten, waarin
een expliciete verplichting tot uitgifte van peurvergunningen door de
huurder is opgenomen.
Bepalingen die de huurder voorschrijven welk specifiek bedrag hij in
rekening mag brengen voor de uitgifte van schriftelijke toestemmingen
worden vervangen door de bepaling dat de hiervoor in rekening gebrachte
prijs in een redelijke verhouding staat tot de geboden
visserijmogelijkheden en de huursom die de huurder betaalt.
In huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen voor de
beroepsvisserij wordt generiek de bepaling opgenomen dat meegevangen
wolhandkrabben en uitheemse rivierkreeften mogen worden behouden.
De huidige algemene voorwaarden, vastgesteld per december 1989,
worden geactualiseerd. De belangrijkste inhoudelijke wijziging betreft
artikel 9, lid 1 waarin expliciet de bepaling wordt opgenomen dat de Staat,
naast de bestaande bevoegdheid tot beëindiging van een
huurovereenkomst, tevens het recht heeft de overeenkomst voor een
bepaalde tijd op te schorten.
Er wordt een synchronisatie in de looptijd van huurovereenkomsten en
schriftelijke toestemmingen doorgevoerd. Alle nieuwe
huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen hebben als
ingangsdatum 1 januari 2010. Deze synchronisatie in looptijd zal ook in
geval van overdrachten van huurovereenkomsten en bij de uitgifte van
nieuwe huurovereenkomsten of schriftelijke toestemmingen worden
aangehouden. Dit betekent dat in geval van overdrachten en bij uitgifte
van nieuwe documenten de looptijd van deze documenten zodanig zal
worden aangepast dat de expiratiedatum gelijk komt te liggen met die van
de overige huurovereenkomsten en schriftelijke toestemmingen die door
de Staat worden uitgegeven.
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Ik heb besloten alle bovenstaande wijzigingen door te voeren in een nieuwe
huurovereenkomst, met bijbehorende nieuwe algemene voorwaarden, die ik bij
deze brief heb gevoegd. Op deze nieuwe huurovereenkomst staat behalve het
oude documentnummer tevens een nieuw documentnummer (invoegen…). U
wordt verzocht bij eventuele correspondentie over uw nieuwe huurovereenkomst
naar dit nieuwe documentnummer te verwijzen.
Tevens heeft u recentelijk bij brief van 24 september 2009 met kenmerk Viss.
09.3212 het verzoek gekregen uw Kamer van Koophandel Nummer, of uw
Burgerservicenummer, aan mij door te geven. Deze nieuw opgegeven
bedrijfsgegevens zijn op dit moment nog niet in uw nieuwe huurovereenkomst
doorgevoerd. In 2010 zal beoordeeld worden op welke wijze de door u gemelde
gegevens zullen worden verwerkt.
invoegen …
Ik wil u verzoeken alle exemplaren van de op de bovenstaande punten
gewijzigde nieuwe huurovereenkomst te ondertekenen en uiterlijk binnen
30 dagen in bijgevoegde retourenvelop te retourneren. De betreffende
huurovereenkomst zal ik vervolgens ter goedkeuring aan de Kamer voor de
Binnenvisserij aanbieden. De kosten van goedkeuring door de Kamer
komen hierbij voor rekening van LNV.
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Om misverstanden te voorkomen wil ik u er op wijzen dat u niet verplicht bent in
te stemmen met de nieuwe huurovereenkomst. Indien u niet instemt zullen de
betreffende wijzigingen echter alsnog bij expiratie in uw huurovereenkomst
worden opgenomen, waarbij de looptijd van de nieuwe huurovereenkomst zal
worden aangepast op de gesynchroniseerde looptijd van de overige
huurovereenkomsten op de staatswateren, met een looptijd tot 1 januari 2016.
Deze brief en de bijgevoegde nieuwe huurovereenkomst dienen in dat geval als
aanbieding van een nieuwe huurovereenkomst, conform Artikel 33, lid 1, sublid a
van de Visserijwet, met dien verstande dat u te zijner tijd bij expiratie nog een
nieuw exemplaar van de huurovereenkomst zal worden toegezonden waarin de
looptijd van de huurovereenkomst is aangepast.
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Let wel: Bovenstaande geldt nadrukkelijk niet voor de aangescherpte VBCvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn bij aanwijzing van toepassing geworden op
uw huidige huurovereenkomst en zijn daarmee onverkort van toepassing, ook als
u mocht besluiten de nieuwe huurovereenkomst niet te accepteren.
Alles afwegende wil ik u derhalve met nadruk verzoeken tot ondertekening van de
nieuwe huurovereenkomst over te gaan en de ondertekende exemplaren te
retourneren aan LNV.
Tot slot
Met de in bovenstaande geschetste aanscherping van het VBC-beleid voor de
(staats)binnenwateren zijn de spelregels en randvoorwaarden waarbinnen VBC’s
en visrechthebbenden moeten functioneren afgebakend en vastgelegd. Voor een
aantal uitvoeringsaspecten met betrekking tot het functioneren van de VBC’s wil ik
u verwijzen naar het bijgevoegde document (bijlage 3 - Uitvoeringsaspecten met
betrekking tot het functioneren van de VBC’s).
Omdat ik mij realiseer dat de praktische kant van het vormgeven van VBC’s en
visplannen soms een aanzienlijke opgave is voor kleine sportvisverenigingen en
beroepsvissers zijn de sectororganisaties voor beroeps- en sportvisserij
(Combinatie van Beroepsvissers en Sportvisserij Nederland) met ingang van eind
2008 op mijn verzoek gestart met een gezamenlijk VBC-project. Dit project heeft
tot doel om de instelling van VBC’s en het maken van visplannen in de komende
periode te ondersteunen. Voor de contactgegevens hiervoor verwijs ik naar
bijlage 2.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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