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Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus

Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie
Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) de instelling van
Visstandbeheercommissies (VBC‟s) voor de Staatswateren - waaronder de NederRijn, Lek, IJssel en Pannerdensch Kanaal - aangekondigd. Dit rijksbeleid werd met
de komst van het Beleidsbesluit Binnenvisserij (LNV 1999) verder verbreed door de
visrechthebbenden te verplichten planmatig visstandbeheer middels een
visstandbeheerplan met bijbehorend visplan te voeren. Het Beleidsbesluit is in 2004
geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de minister van LNV in
september 2008 haar nieuwe beleid ten aanzien van visplannen en VBC‟s bekend
gemaakt. Het ministerie van LNV verplicht de huurders van het visrecht op de
Staatswateren - via de huurovereenkomst - om deel te nemen aan VBC‟s en om
gezamenlijk een visplan op te stellen. Dit visplan dient te worden goedgekeurd door
het ministerie. Indien de visrechthebbenden het onderling eens zijn en indien de
waterbeheerder het visplan voorziet van een positief advies, zal het visplan door
het ministerie van LNV worden goedgekeurd. In het visplan dient ook de controle
op en handhaving van de gemaakte afspraken geregeld te worden. Indien het
ministerie van LNV geen goedkeuring verleent aan het visplan, is er geen visplan en
wordt niet voldaan aan de voorwaarden in de huurovereenkomst.
In het nieuwe LNV-beleid is een relatie aangebracht tussen het Visplan en de KRWrespectievelijk Natura2000-doelstellingen. Inhoudelijk dient het Visplan op deze
doelstellingen te worden afgestemd c.q. het visserijbeheer mag het realiseren van
deze doelstellingen niet hinderen. In beginsel betekent dit dat Rijkswaterstaat het
visplan zal beoordelen en de minister van LNV van een zwaarwegend advies zal
voorzien inzake het wel of niet goedkeuren van het visplan.
Onder begeleiding van Sportvisserij Nederland en de Combinatie van
Beroepsvissers is er in 2006 een traject ingezet voor het opzetten van een VBC
Neder Rijn Plus. De Neder-Rijn, een deel van de Lek, een deel van de IJssel en het
Pannerdensch Kanaal vormen het beheergebied van de VBC Neder Rijn Plus.
De VBC Neder-Rijn Plus is een samenwerkingsverband in de vorm van een
commissie, waarin overleg, afstemming en coördinatie plaatsvindt ten aanzien van
het visstandbeheer en de visserij. De partijen spreken de intentie uit tot
samenwerking op dit gebied en zullen zich inspannen de daaraan verbonden
doelstellingen te realiseren.
De VBC zal het visstand- en visserijbeheer afstemmen met de aangrenzende VBC
IJssel Plus, de VBC Waal en de VBC Beneden Rivieren.
De wijze van samenwerking en de doelstellingen van de VBC Neder-Rijn Plus zijn
vastgelegd in het navolgende convenant. Tot het convenant behoren ook bijlage 1
Visserijkundige eenheid VBC Neder-Rijn Plus en bijlage 2 Procedure
geschillenoplossing visserijorganisaties/deelnemers.
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ARTIKEL 1

ALGEMEEN

Lid 1.

De ondergetekenden partijen richten op de Visstandbeheercommissie
Neder-Rijn Plus, hierna te noemen de VBC.

Lid 2.

De visserijkundige eenheid waarin de VBC werkzaam is, omvat het
Pannerdensch Kanaal, een gedeelte van de IJssel tussen het
Pannerdensch Kanaal en de Geldersche Toren bij Dieren, de NederRijn en een gedeelte van de Lek tussen de Neder-Rijn en de stuw bij
Hagestein, inclusief het winterbed van deze wateren en de wateren
die hiermee in open verbinding staan, hierna te noemen het
beheergebied.
Het beheergebied en de ligging van de verschillende visrechten is op
kaart weergegeven in bijlage 1.

Lid 3.

De VBC is een commissie die bestaat uit een vertegenwoordiging van
de ondergetekende partijen. De VBC is geen rechtspersoon, maar
fungeert primair als overlegplatform en samenwerkingsverband op
basis van de in dit convenant vastgelegde doelstellingen.

Lid 4.

De VBC kan, wanneer dit door partijen wenselijk wordt geacht c.q. er
een gezamenlijk belang is, de deelnemende partijen
vertegenwoordigen en/of ondersteunen.

Lid 5.

Het instellen en functioneren van de VBC Neder-Rijn Plus laat
bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden intact. Dit
betekent dat elke partij vanuit de eigen beleids- en bestuurlijke
kaders deelneemt. De leden van de VBC hebben daartoe een vanuit
de eigen geleding aangegeven mandaat.

Lid 6.

Ten aanzien van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
partijen in de VBC, wordt uitgegaan van de vigerende wettelijke dan
wel privaatrechtelijk opgelegde kaders, en aangesloten bij de
uitwerking van landelijk geldend beleid en richtlijnen ten aanzien van
het visstand- en visserijbeheer.

ARTIKEL 2

DOELSTELLINGEN VBC

Lid 1.

Het door partijen vormgeven en uitvoeren van een planmatig,
duurzaam visserijbeheer1 in de in artikel 1 omschreven
visserijkundige eenheid, op basis van gezamenlijk vastgestelde
uitgangspunten, doelstellingen en uitvoeringsprogramma voor de
visserij en de daaraan verbonden beheermaatregelen.

1

De VBC hanteert voor de termen visstandbeheer en visserijbeheer de definities zoals die
zijn verwoord in de „Adviesnota beleid waterbeheer – visstandbeheer‟ (Unie van
Waterschappen, Sportvisserij Nederland en Combinatie van Beroepsvissers, 2006).
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Lid 2.

Het versterken van de samenwerking tussen deelnemende partijen
voor een doelmatig visstandbeheer en visserijbeheer door overleg,
informatie-uitwisseling en afstemming.

Lid 3.

Het bijdragen aan het behouden dan wel verbeteren van de
ecologische kwaliteit van het beheergebied, voor zover van belang
voor het in lid 1 en 2 genoemde.

ARTIKEL 3

SAMENSTELLING

Lid 1.

De VBC kan bestaan uit de volgende commissieleden:
3 vertegenwoordigers namens de hengelsportorganisaties;
3 vertegenwoordigers namens de beroepsvissers;
1 vertegenwoordiger namens Rijkswaterstaat.

Lid 2.

De commissieleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en
zijn herbenoembaar. In een tussentijdse vacature wordt door de
betreffende partij zelf voorzien. De leden dragen zorg voor
vervanging respectievelijk mandatering, indien men verhinderd is aan
een VBC-vergadering deel te nemen.

Lid 3.

De VBC of de afzonderlijke partijen kunnen adviseurs betrekken.

ARTIKEL 4

TAAKVERDELING

Lid 1.

De commissie wijst een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

Lid 2.

De voorzitter is belast met de leiding van de VBC-vergaderingen. De
voorzitter draagt zorg voor het doelmatig functioneren van de VBC.
De voorzitter is onafhankelijk en is niet afkomstig uit één van de
partijen.

Lid 3.

De secretaris houdt administratie, legt verslag van de vergaderingen,
stelt een jaarverslag op en draagt zorg voor de agendering en
convocaties. De secretaris is tevens contactpersoon voor de
aangrenzende VBC‟s.

Lid 4.

De penningmeester draagt zorg voor registratie van alle inkomsten
en uitgaven van de VBC.

Lid 5.

In onderling overleg wordt voor de overige leden van de VBC een
taakverdeling gemaakt.
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ARTIKEL 5

WERKWIJZE

Lid 1.a

Het in artikel 2, lid 1 bedoelde visserijbeheer wordt door partijen met
inachtneming van het gestelde in art. 1, lid 6, beschreven in een
visplan. In het visplan worden afspraken vastgelegd over het
visserijgebruik in het beheergebied (welke vissoorten, te onttrekken
hoeveelheden, door wie te onttrekken, met welke vistuigen, in welke
periode(n), op welke lokaties en met inachtneming van welke
voorwaarden en regelgeving). Ook overige maatregelen die partijen
kunnen nemen voor het te voeren beheer – inclusief afspraken over
controle en handhaving – maken deel uit van het visplan.

Lid 1.b

De waterbeheerder dient het visplan van een zwaarwegend advies te
voorzien. De VBC maakt afspraken met de waterbeheerder en legt die
vast inzake het proces om tot dit advies te komen.

Lid 1.c

Nadat het visplan is geaccordeerd en nadat het advies door de
waterbeheerder is opgesteld zal het visplan aan het ministerie van
LNV ter goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring zal de
uitvoering van het visplan starten.

Lid 2.

Vangstregistratie en monitoring vormen (mede) de basis voor het
visplan. De vangstregistratie– en monitoringsgegevens die in VBCverband worden verzameld, kunnen op verzoek aan andere partijen
ter beschikking worden gesteld. Partijen, onder inachtneming van art.
1, lid 6, behouden zich het recht voor autonoom te kunnen beslissen
over het ter beschikking stellen van deze gegevens. Er geldt geen
verplichting tot het verzamelen en aanleveren van gegevens, tenzij
hierin wordt voorzien door publiekrechtelijke regeling of nadere
privaatrechtelijke afspraken.

Lid 3.

De door de VBC uit te voeren activiteiten, behoudens voor zover deze
in het vigerend visplan zijn opgenomen, worden jaarlijks in het najaar
vastgelegd in een werkplan, inclusief begroting. Een jaarverslag en
financieel verslag over het voorgaande jaar worden jaarlijks in het
voorjaar opgesteld.

Lid 4.

De VBC vergadert naar behoefte, maar ten minste twee keer per jaar.

Lid 5.a

De VBC evalueert periodiek het gevoerde beheer en rapporteert
hierover aan de betrokken partijen en aan andere partijen waartoe de
VBC besluit.

Lid 5.b

De VBC evalueert periodiek haar eigen functioneren.

Lid 6.

Het visplan wordt bijgesteld in de vorm van wijzigingen en/of
aanvullingen, indien hiertoe door één of meerdere partijen de
noodzaak wordt vastgesteld.

Lid 7.

De VBC stemt haar werkzaamheden af met de aangrenzende VBC‟s.
Dit kan ook betrekking hebben op de onderlinge afstemming van de
visplannen.
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ARTIKEL 6

BESLUITVORMING

Lid 1.

Besluitvorming, respectievelijk het vaststellen van (vis)plannen of
onderdelen daarvan door partijen, vindt plaats op basis van
consensus, onder inachtneming van het gestelde in art. 1, lid 6.

Lid 2.

Indien tussen partijen, voor zover noodzakelijk, geen consensus kan
worden bereikt of indien tussen hen zich geschillen voordoen, zal
worden gehandeld conform bijlage 2.

Lid 3.

Het vaststellen van besluiten en plannen gebeurt doormiddel van een
schriftelijke akkoordverklaring die iedere partij dient te ondertekenen.

ARTIKEL 7

BEHEERKOSTEN EN TOEDELING KOSTEN

Lid 1.

Als beheerkosten worden onderscheiden:
a. organisatiekosten (vergaderkosten, secretariaatskosten);
b. kosten planvorming en uitvoeringsmaatregelen sport- en
beroepsvisserij;
c. overige planvorming en maatregelen.

Lid 2.

De kosten onder lid 1a worden betaald uit de reguliere bijdrage van
de deelnemers, die jaarlijks door de VBC op basis van een begroting
wordt vastgesteld en die maximaal €50,00 per deelnemer per jaar
bedraagt.
Voor de kosten onder lid 1b en c wordt een projectbegroting
opgesteld, die ter goedkeuring en ondertekening aan de
belanghebbende partijen wordt voorgelegd.

Lid 3.

Er wordt bij het opstellen en uitvoeren van plannen zoveel mogelijk
gestreefd naar externe financiering, bijvoorbeeld in de vorm van
subsidies.

ARTIKEL 8

INWERKINGTREDING EN WERKINGSDUUR

Lid 1.

Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening.

Lid 2.

Wijziging en/of aanvulling van dit convenant kan te allen tijde
plaatsvinden, mits de deelnemende partijen hier goedkeuring aan
verlenen.

Lid 3.

In geval een partij aantoonbaar en bij herhaling in het convenant of
binnen VBC-verband gemaakte afspraken niet nakomt, kan door de
andere partijen de samenwerking met die partij worden opgezegd.
Hiervan zal vervolgens schriftelijk melding worden gemaakt bij de
betreffende verhuurder van het visrecht.

Aldus overeengekomen door ondergetekende partijen te Opheusden op
26 mei 2009.
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VISSERIJBEDRIJF J. DE BRUIN te Zoelen
VISSERIJBEDRIJF W. BUNT te Slijk-Ewijk
V.O.F. KOMEN VISSERIJEN te Terwolde
HENGELSPORTFEDERATIE MIDDEN NEDERLAND te Arnhem
SPORTVISSERIJ ZUIDWEST NEDERLAND te Drimmelen
SPORTVISSERIJ NOORDWEST NEDERLAND te Uitgeest
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV
HSV

DE ALVER te Westervoort
DE RIETVOORN te Veenendaal
HET SNOEKJE te Amerongen
DE VOORN te Rhenen
"T ALVERTJE" te Opheusden
DOESBURG te Doesburg
LOTUS VULGARIS te Doornenburg
ONS GENOEGEN te Wageningen
DE RIETVOORN te Beusichem
DE RIETVOORN te Dieren
DE RIETVOORN DOORN EN OMSTREKEN te Driebergen
HET SNOEKJE te Maurik
SINT PETRUS te Huissen
ZELDEN RUST te Driel

STICHTING TWICKEL te Delden
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Bijlage 1. Visserijkundige eenheid VBC NederRijn Plus

De visserijkundige eenheid waarin de VBC Neder-Rijn Plus werkzaam is, is op de
navolgende kaarten weergegeven. Daarbij geeft de eerste kaart getiteld
„Visserijkundige eenheid VBC Neder-Rijn Plus‟ een overzicht van de visserijkundige
eenheid en de onderscheiden deelgebieden (conform artikel 1 lid 2). De kaarten
getiteld „Visrechtenkaarten VBC Neder-Rijn Plus‟ geven een overzicht van de
verschillende visrechtgebieden. De nummers die op deze kaart staan vermeld
verwijzen naar de tabellen met visrechten die zich ook in deze bijlage bevinden.
Tot het beheergebied van de VBC Neder-Rijn Plus behoort tevens - indien van
toepassing - het winterbed van de aangegeven wateren.

Tabel visrechten gesorteerd op gebiedscode
Gebiedscode
ARKA_00595
ARKA_00595
ARKA_00605_L
ARKA_00605_L
ARKA_00605_R
IJSS_08786
IJSS_08803
IJSS_08803
IJSS_08806_R
IJSS_08906_L1
IJSS_08906_L1
IJSS_08906_L2
IJSS_08966_R
IJSS_08973
IJSS_08973
IJSS_09012_R
IJSS_09028
IJSS_09028
IJSS_09030_R
IJSS_09030_R
IJSS_09032_L
IJSS_09032_L
IJSS_09032_R
IJSS_09032_R
IJSS_09047
IJSS_09047
IJSS_09047_L
IJSS_09047_R
IJSS_09047_R
IJSS_09050_R1
IJSS_09050_R2
IJSS_09120
IJSS_09120
LEKR_09313_L
LEKR_09342
LEKR_09342
LEKR_09394

Nr. kamer voor de
binnenvisserij
H2006/0130/0625
H1998/0008/3542
H2006/0130/0625
H1998/0257/3959
H2000/0036/3519
H2008/0003/189
toestemming
H2000/0085/4242
H2001/0236/0146
H2006/0135/2705
H2000/0085/4242
H2000/0085/4242
H1997/0362/4238
H2006/0135/2705
H2000/0254/1266
H2000/0254/1266
H2006/0135/2705
H2000/0254/1266
H2006/0135/2705
H2000/0254/1266
H2006/0135/2705
H2002/0222/2070
H2006/0135/2705
H2002/0202/1267
H2006/0135/2705
H2001/0238/2069
H2006/0176/4036
H2006/0135/2705
H2000/0258/2068
H2003/0037/5554
H2003/0303/6095
H2006/0135/2705
H2000/0258/2068
vrijliggend
toestemming
H2003/0038/5551
toestemming

Visrechthebbende

Type visrecht

J. de Bruin
HSV De Rietvoorn Doorn e.o.
J. de Bruin
HSV Het Snoekje te Maurik
HSV De Rietvoorn, Beusichem
Federatie Midden Nederland
F. Komen
Federatie Midden Nederland
HSV De Alver
F. Komen
Federatie Midden Nederland
Federatie Midden Nederland
Federatie Midden Nederland
F. Komen
HSV Doesburg
HSV Doesburg
F. Komen
HSV Doesburg
F. Komen
HSV Doesburg
F. Komen
HSV De Rietvoorn, Dieren
F. Komen
HSV Doesburg
F. Komen
HSV De Rietvoorn, Dieren
Stichting Twickel
F. Komen
HSV De Rietvoorn, Dieren
Vereniging de Berevissers
F. Komen
F. Komen
HSV De Rietvoorn, Dieren

aal
schubvis
aal
schubvis
volledig
volledig
aal
volledig
volledig
aal
schubvis
volledig
volledig
aal
schubvis
schubvis
aal
schubvis
aal
schubvis
aal
schubvis
aal
schubvis
aal
schubvis
volledig
aal
schubvis
volledig
volledig
aal
schubvis
volledig
aalvistuigen
schubvis
beroepsvistuigen

J. de Bruin
Federatie Zuidwest Nederland
J. Viveen
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Gebiedscode
LEKR_09394
LEKR_09444
NDRR_08675
NDRR_08675_R
NDRR_08734
NDRR_08734
NDRR_08734
NDRR_08765_L
NDRR_08768
NDRR_08800
NDRR_08816
NDRR_08816
NDRR_08816_R
NDRR_08835_L
NDRR_08900_L
NDRR_08900_L
NDRR_08900_R
NDRR_08900_R
NDRR_08909_R
NDRR_08913_L
NDRR_08916_L
NDRR_08916_L
NDRR_08919_R
NDRR_08919_R
NDRR_08920_L
NDRR_08930
NDRR_09032_R
NDRR_09052_L
NDRR_09057_L
NDRR_09061_L
NDRR_09061_L
NDRR_09061_R
NDRR_09061_R
NDRR_09080_R
NDRR_09174_L
NDRR_09174_R
NDRR_09200
NDRR_09200
NDRR_09212_L1
NDRR_09212_L2
NDRR_09212_R
NDRR_09215_L
NDRR_09223
NDRR_09225_R
NDRR_09225_R
NDRR_09227_L
NDRR_09235_R1
NDRR_09235_R2
NDRR_09237
NDRR_09237
NDRR_09270_L
NDRR_09274_L
NDRR_09274_R
NDRR_09274_R

Nr. kamer voor de
binnenvisserij
H2003/0038/5551
H1996/0352/4111
H2003/0380/2752
onbekend
toestemming
H2003/0038/5551
H2000/0162/3448
H2003/0328/3451
H2008/0003/189
H2008/0004/0694
H2000/0069/4880
H1998/0224/4244
H1996/0010/1020
H1996/0010/1020
H2000/0069/4880
H2007/0149/4591
H2000/0069/4880
H1998/0224/4244
H2000/0069/4880
H2000/0069/4880
H2000/0069/4880
H2007/0149/4591
H2000/0069/4880
H1998/0224/4244
H1993/0226/4592
H1998/0227/4243
H1993/0252/3062
H1993/0540/0151
H1998/0403/0150
H2000/0069/4880
H1999/0130/4883
H2000/0069/4880
H1997/0741/4882
H2004/0162/3559
H2000/0019/3960
H2000/0101/3528
H2000/0069/4880
H2000/0019/3960
H2000/0069/4880
H2000/0019/3960
H2000/0069/4880
H2000/0019/3960
H2006/0130/0625
H2006/0130/0625
H2000/0024/3951
H2000/0019/3960
H2000/0101/3528
H2001/171/5958
H2006/0130/0625
H2000/0019/3960
toestemming
H1997/0147/5233
toestemming
H1998/0038/1330

Visrechthebbende

Type visrecht

Federatie Zuidwest Nederland
W. Klop & Zn. VOF
HSV Lotus Vulgaris te Doornenburg

schubvis
volledig
volledig

W. Bunt
Federatie Zuidwest Nederland
HSV St. Petrus
HSV St. Petrus
Federatie Midden Nederland
Federatie Midden Nederland
W. Bunt
Federatie Midden Nederland
Federatie Midden Nederland
Federatie Midden Nederland
W. Bunt
HSV Zelden Rust te Driel
W. Bunt
Federatie Midden Nederland
W. Bunt
W. Bunt
W. Bunt
HSV Zelden Rust te Driel
W. Bunt
Federatie Midden Nederland
HSV Zelden Rust te Driel
Federatie Midden Nederland
HSV Ons Genoegen, Wageningen
HSV 't Alvertje, Opheusden
HSV 't Alvertje, Opheusden
W. Bunt
Federatie Midden Nederland
W. Bunt
Eerste Rhenense HSV De Voorn
HSV De Rietvoorn, Veenendaal
HSV Het Snoekje te Maurik
HSV De Rietvoorn Doorn e.o.
W. Bunt
HSV Het Snoekje te Maurik
W. Bunt
HSV Het Snoekje te Maurik
W. Bunt
HSV Het Snoekje te Maurik
J. de Bruin
J. de Bruin
HSV 't Snoekje, Amerongen
HSV Het Snoekje te Maurik
HSV De Rietvoorn Doorn e.o.
Federatie De Randmeren
J. de Bruin
HSV Het Snoekje te Maurik
C.C. van Koolwijk
Eerste Algemene Tielse HSV Onder Ons
J. de Bruin
HSV De Rietvoorn Doorn e.o.

beroepsvistuigen
schubvis
volledig
volledig
volledig
volledig
aal
schubvis
volledig
volledig
aal
schubvis
aal
schubvis
aal
aal
aal
schubvis
aal
schubvis
volledig
volledig
volledig
volledig
volledig
aal
schubvis
aal
schubvis
volledig
volledig
volledig
aal
schubvis
aal
volledig
aal
volledig
aal
aal
schubvis
volledig
volledig
volledig
aal
schubvis
20 fuiken, 2 schakels
volledig
aal
volledig
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Bijlage 2. Procedure geschillenoplossing
visserij-organisaties / deelnemers

Inleiding
Om te voorkomen dat bij de opstelling van een visstandbeheerplan, visplan, of
anderszins in het functioneren van de VBC, conflictsituaties ontstaan die het
functioneren van de VBC in de weg gaan staan, is het van belang dat afspraken
worden gemaakt hoe om te gaan met mogelijke conflictsituaties. In deze procedure
staat beschreven hoe de VBC omgaat met geschillen en hoe bevredigende
oplossingen voor geschillen worden bereikt. Daarbij zijn keuzes gemaakt over
welke vorm en stappen van geschillenbeslechting gehanteerd zullen worden.
Bij het opstellen van deze procedure is gebruik gemaakt van de „Notitie
Geschillenbeslechting VBC‟s en visstandbeheer‟ die door de Stuurgroep
Binnenvisserij op 19 maart 2004 zijn vastgesteld. Onderstaande procedure met
toelichting is door de gezamenlijke visrechthebbenden op basis van de hiervoor
genoemde richtlijnen uitgewerkt en vastgesteld.
Wanneer te gebruiken
Deze procedure betreft een sectorale voorziening. De procedure richt zich op de
inhoudelijke geschillen van het visstandbeheer en de binnen dat kader overeen te
komen duurzame visserij, voor zover het in de VBC‟s de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de sport- en beroepsvisserij betreft.
Deze procedure kan niet gebruikt worden voor geschillen die betrekking hebben op
privaatrechtelijke zaken in relatie tot visrechten, huurovereenkomsten dan wel
daaraan verbonden aspecten, of voor geschillen met publiekrechtelijke organisaties
zoals Rijkswaterstaat of Staatsbosbeheer.
Groslijst van onderwerpen
Onderstaand een lijstje van onderwerpen waarover geschillenbeslechting zich zou
kunnen uitstrekken:
streefbeelden;
inhoud (onderdelen) visstandbeheerplan;
toepassing instrument bepaling benuttingsruimte / quota;
aanpak monitoring en registratie;
interpretatie gegevens monitoring en registratie;
aanvullende regelgeving, bijv. t.a.v. perioden, vangtuigen;
vergunningvoorwaarden;
financiële resp. zakelijke verrekening;
controles en sancties;
verslaglegging, documentatie e.d.;
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De procedure
Voor de aanpak (= het voorkomen dan wel oplossen van geschillen), worden de
onderstaande stappen doorlopen:
1. Geschiloplossing binnen de VBC:
a. Belanghebbenden binnen de VBC lossen zelf het geschil op;
b. Belanghebbenden binnen VBC schakelen hiervoor (in tweede instantie)
een of meer procesbegeleiders in;
c. Belanghebbenden binnen VBC leggen het geschil aan een
deskundigenpanel voor: advies (afhankelijk van de afspraken binnen de
VBC al dan niet bindend)
2. Mediation:
Belanghebbenden proberen conflict zelf op te lossen onder begeleiding van
een neutrale mediator.
3. Gang naar de rechter:
Indien het conflict niet wordt opgelost staat het iedere partij vrij via de
rechter het conflict op te lossen.
Toelichting:
1.

Geschiloplossing binnen de VBC
a. Onder leiding van de (onafhankelijke) VBC-voorzitter wordt het geschil
opgelost.
b. Geschil wordt niet opgelost, VBC schakelt procesbegeleiding in. Onder
begeleiding van een of meer door de VBC zelf aangezochte en
geconsulteerde personen of organisaties zal geprobeerd worden het geschil
op te lossen.
c. De VBC legt het geschil voor advies voor aan een daartoe ingesteld landelijk
“deskundigenpanel”. Dit panel, resp. de VBC, kan indien nodig een
geschildossier (laten) opstellen. Dit is een kwestie van afspraak tussen
panel, VBC en een eventuele opdrachtnemer. Dit dossier bevat informatie
over de belanghebbenden, de aard van het conflict, het afgelegde proces en
andere relevante informatie. Het panel kan hoor en wederhoor toepassen.
Het panel kan aanvullend andere deskundigen om informatie vragen. Het
panel geeft de VBC / belanghebbenden een schriftelijk advies voor het
oplossen van het geschil. Dit advies kan al dan niet bindend zijn, al naar
gelang van de afspraken die hierover binnen de VBC zijn gemaakt. Het
geschil is daarmee wel / niet opgelost. De landelijke organisaties voor sport
en beroepsvisserij hebben een groslijst samengesteld met mogelijke
deskundigen voor dit deskundigenpanel. Deze lijst zal door de VBC gebruikt
worden om het panel samen te stellen.

2.

Mediation:
Partijen komen er onderling niet uit ondanks een eventueel advies. De VBC of
belanghebbenden proberen het conflict zelf op te lossen onder begeleiding van
een mediator. De mediator is een neutrale bemiddelingsdeskundige die de
onderhandelingen tussen de partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke
belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten
te komen. De door de partijen gemaakte afspraken worden schriftelijk
vastgelegd en zijn daarmee bindend. De keuze voor mediation is vrijwillig, de
partijen zijn zelf verantwoordelijk voor gemaakte afspraken.

Maart 2009

Convenant
VBC Nederrijn Plus

Kosten
Afhankelijk van het aantal doorlopen stappen in de procedure, zijn daaraan kosten
verbonden. De kosten komen voor rekening van de partijen die een geschil hebben.
Er bestaat de mogelijkheid de kosten te laten dekken door een rechtsbijstandverzekering, die voorziet in de financiering van de kosten voor ADR (alternative
dispute resolution: alternatieve geschillenbeslechting, anders dan rechtspraak).
Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dergelijke verzekering.

