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OVEREENKOMST NETVISWERK EN VISSER INZAKE TOEZICHT  
IN DE GESLOTEN TIJD 2019 OP DE VISSERIJ MET AANGEPASTE AALVISTUIGEN 

VOOR VISSERS DIE VISSEN IN BINNENWATEREN EN KUSTWATEREN 
 
PARTIJEN 

 

De vereniging NetVISwerk, thans gebruik makend van de privaatrechtelijke bevoegdheden die 
voortvloeien uit de rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, gevestigd te Zwolle, ten deze vertegenwoordigd door zijn secretaris, de heer  
J. Visser, hierna te noemen NetVISwerk 

 

en 

 

naam onderneming : ………………………………………………………………………………………………………….. 
adres, postcode en plaats : ………………………………………………………………………………………………… 
telefoonnummer (vaste) : …………………………………………………………………………………………………. 
telefoonnummer (altijd bereikbaar) : ……………………………………………………………………………….. 
e-mail adres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam ondernemer) : ……………………………………………… 
hierna te noemen VISSER 
 
OVERWEGENDE: 
 Dat gelet op de Beleidsregel ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij (zie bijlage 1) door 

de staatssecretaris van EZ een vrijstelling van het driemaandelijks verbod op het gebruik van 
aalvistuigen verleend kan worden onder een aantal in de Beleidsregel omschreven strikte 
voorwaarden; 

 dat door netVISwerk aangewezen toezichthouders controles zullen worden uitgevoerd in het 
kader van de Beleidsregel ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij, van welke controle 
een rapportage zal worden opgesteld ten behoeve van netVISwerk en de NVWA. 

 dat indien de rapportage daar aanleiding toe geeft, NetVISwerk over zal gaan tot het treffen van 
passende sancties, waaronder het ontbinden van deze overeenkomst en de NVWA hieromtrent 
zal informeren 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 
Artikel 1. Toestemming en controlekosten 

1. VISSER geeft uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan NetVISwerk om 
controlewerkzaamheden uit te laten voeren (aan boord) bij de VISSER en op de aanlandplaats 
in de periode van 1 september tot en met 30 november 2019 en zal bij de uitvoering van deze 
werkzaamheden medewerking verlenen door onder meer alle aanwijzingen op te volgen van 
de controleur. 

2. De in het eerste lid genoemde werkzaamheden omvatten onder meer toezicht op de in deze 
overeenkomst genoemde toegestane vistuigen en verdere voorwaarden voor uitvoering van 
de visserij. 

3. De controlewerkzaamheden worden uitgevoerd door daartoe door NetVISwerk aangewezen 
toezichthouders 

4. De bijdrage voor deelname aan de visserij met aangepaste aalvistuigen in de gesloten tijd 
bedraagt € 1700. Dit bedrag is inclusief de kosten van een licentieovereenkomst met 
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NatuurNetwerk. Vissers die voor 1 oktober op (moeten) houden met deze visserij of vissers 
die pas na 15 oktober beginnen met deze visserij betalen € 1200. Dit wordt ook als zodanig in 
de ontheffing vermeld. 

5. Voor vissers die voor 2019 al een licentieovereenkomst met NatuurNetwerk hebben, worden 
de kosten daarvan in mindering gebracht. 

6. Daarnaast is voor alle vissers een borgsom verschuldigd van € 1.000.  
7. Voor het TOTALE BEDRAG van BIJDRAGE en BORGSOM ontvangt u een factuur in de 2e week 

van augustus.  
8. Partijen zullen zich inspannen om deze overeenkomst zodanig uit te voeren dat zoveel 

mogelijk recht wordt gedaan aan de belangen zoals omschreven in de toelichting bij de 
beleidsregel ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij, in het bijzonder het belang te 
waarborgen dat geen aal wordt onttrokken. Geschillen over de uitleg van deze overeenkomst 
worden beslecht met inachtneming van die belangen.  

 
Artikel 2 (wijziging) locatie van de fuiken 

1. VISSER is verplicht te werken met het VRS dat is ontwikkeld door bureau NatuurNetwerk (NN). 
2. VISSER is verplicht de GPS-positie van elke door hem voor de wolhandkrabvisserij gebruikte 

fuik in te voeren in dit systeem. Fuiken die niet in het VRS zijn aangemeld, worden als illegaal 
beschouwd. 

3. Indien VISSER de positie van één of meer van zijn fuiken wijzigt, dient hij deze wijziging per 
direct in te voeren in het digitale Vis Registratie Systeem (VRS) van NatuurNetwerk. 

4. Voor de deelnemende vissers wordt het VRS open gezet op 15 augustus. Dan kunnen zij de 
fuikenposities uit 2018 uit het systeem halen en de nieuwe posities er inzetten. 

 
Artikel 3  Toegestane vistuigen 

De visserij is alleen toegestaan met de volgende aangepaste vistuigen 
a. schietfuik, als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling visserij, waarin: 

I. als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling een hoepel van gelijke grootte als 
de laatste hoepel van de fuik is aangebracht, bespannen met een netwerk met een 
maaswijdte van ten minste 60 mm, dat zodanig is aangebracht, dat de mazen in de te 
water staande fuik vierkant van vorm zijn; 

II. als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling een hoepel van gelijke grootte als 
de laatste hoepel van de fuik is aangebracht, waaraan een in een punt toelopend 
netwerk met een maaswijdte van ten minste 60 mm is bevestigd; 

III. achter de laatste inkeling een verlenging van de fuik is bevestigd, bestaande uit 
netwerk met een maaswijdte van ten minste 60 mm dat om twee hoepels van gelijke 
grootte als de laatste hoepel van de fuik is gespannen, of indien 

IV. als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling aan het uiteinde een pijp van PVC is 
aangebracht met een doorsnede van minimaal 60 mm en een lengte van maximaal 30 
cm, waarvan de randen glad zijn afgewerkt;  

 

LET OP :  Op het IJsselmeer is het vissen met aangepaste schietfuiken in de 
 gesloten tijd 2019 alleen toegestaan van 1 SEPEMBER TOT 1 OKTOBER. Dit is ook vorig jaar 
al gemeld: Mocht u fuiken aantreffen waaraan gerommeld is dan is het heel verstandig dit 
te melden bij de NVWA en bij netVISwerk. Ervaring leert dat indien fuiken aal-namig zijn 
geworden door gerommel dat de visser daarop aangekeken wordt en daar staan zowel 
strafrechtelijk als privaat (via netVISwerk) zware straffen op. 
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b. grote fuik, als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling visserij, waarin: 
I. als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling een hoepel van gelijke grootte als 

de laatste hoepel van de fuik is aangebracht, bespannen met een netwerk met een 
maaswijdte van ten minste 75 mm, dat zodanig is aangebracht, dat de mazen in de te 
water staande fuik vierkant van vorm zijn; 

II. als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling een hoepel van gelijke grootte als 
de laatste hoepel van de fuik is aangebracht, waaraan een in een punt toelopend 
netwerk met een maaswijdte van ten minste 75 mm is bevestigd; 

III. achter de laatste inkeling een verlenging van de fuik is bevestigd, bestaande uit 
netwerk met een maaswijdte van ten minste 75 mm, dat om twee hoepels van gelijke 
grootte als de laatste hoepel van de fuik is gespannen, of indien 

IV. de aanpassingen, zoals omschreven bij de schietfuik, onder I, II of III zijn aangebracht 
en waarbij tevens als afsluiting van de fuik achter de laatste inkeling aan het uiteinde 
een pijp van PVC is aangebracht met een doorsnede van minimaal 60 mm en een 
lengte van maximaal 30 cm, waarvan de randen glad zijn afgewerkt; 

  

c.  aal kub: 
Dit is een kleine fuik zonder vleugels c.q. schutwant, die wordt opengehouden door 
hoepels en 2 horizontaal geplaatste stokken, met minimaal 2 inkelingen. De kub wordt 
veelal in een serie van enkele tientallen tegelijk aan een lijn op de zeebodem verankerd. 
De diameter van de grootste hoepel bedraagt maximaal 0,60 meter In de kub moet een 
ontsnappingsruif of een ontsnappingspijp aangebracht zijn. De ontsnappingsruif is 
onderdeel van het netwerk en bestaat uit minimaal 6 mazen (2 x 3) van 60 mm 
gestrekte maas gemonteerd bij de hoepel. Als ontsnappingsmiddel mag in het 
achtervlak van de kub als alternatief voor de ruif  een PVC-pijp zijn aangebracht. De 
diameter van deze PVC-pijp dient minimaal 60 mm te zijn.  Deze PVC-pijp mag voor de 
bevestiging niet meer dan 3 cm naar binnen steken 

 

Artikel 4 Uitvoering van de wolhandkrab- en strandkrabvisserij 
1. VISSER is verplicht de visserij uit te voeren in overeenstemming met de aan de ontheffing 

verbonden voorschriften.  
2. VISSER is verplicht om op de dag VOORAFGAANDE aan de dag waarop hij zijn fuiken wil 

lichten daarvan melding te maken via het Vis Registratie Systeem (VRS). Deze melding dient 
te worden gedaan VÓÓR 18:00 UUR. 

3. In de in lid 2. Bedoelde melding geeft VISSER in het VRS aan: 
 datum waarop hij zijn fuiken wil lichten 
 locatie van waar hij wil uitvaren naar zijn fuiken (LET OP DAT DIT NOG ACTUEEL IS) 
 vertrektijd waarop hij naar de fuiken wil uitvaren  

4. Ca. 30 tot 15 minuten op de dag, de locatie en het tijdstip dat de visser in het VRS heeft 
aangegeven op krabben te zullen gaan vissen, kan een door NetVISwerk aangewezen 
controleur zich bij de visser melden voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden bij de 
door de visser uitgezette vistuigen. 

5. De controleur kan een rapportage opmaken na het invoeren van een code die de visser via 
het VRS ontvangt en die de visser vervolgens aan de controleur beschikbaar dient te stellen. 
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De code kan alleen verstuurd worden aan de visser als de batch waarop gevist wordt nog 
open staat. De visser mag de batch ook alleen maar afsluiten na aanlanding.  

6. De resultaten van de controle bij de vistuigen worden door de controleur ingevoerd in het 
VRS. 

7. Vóór het einde van de visserij meldt VISSER via het VRS hoe laat hij op de aanlandplaats zal 
arriveren.  

LET OP. : Deze melding moet gedaan worden MINSTENS 1 UUR VÓÓRDAT VISSER GAAT 
AANMEREN op de aanlandlocatie. Indien de visserij plaatsvindt vlak bij de aanlandlocatie dan is 
het bij uitzondering toegestaan om de melding 30 minuten voor aanlanding te doen.  
HET IS NIET TOEGESTAAN OM AAN TE MEREN VOOR HET TIJDSTIP VERMELDT IN DE 
AANLANDMELDING. Aanmeren later dan de gemelde aanlandtijd is wel toegestaan. Dat kan 
binnen 30 minuten zonder extra kosten in geval er een controleur staat te wachten.  

 
8. Op basis van de door de visser gemelde locatie en tijdstip van aanlanding, kan een door 

NetVISwerk aangewezen controleur aanwezig zijn voor het uitvoeren van een 
aanlandcontrole. LET OP DAT DE AANLANDLOCATIE IN UW BERICHT NOG ACTUEEL IS. OP 
HET NIET MELDEN VAN DE JUISTE AANLANDLOCATIE STAAT EEN SANCTIE.  

9. De controleer kan de rapportage alleen invoeren in DRS als hij van de visser een code heeft 
ontvangen (zie lid 5 hierboven).  

10. De resultaten van de aanlandcontrole worden door de controleur ingevoerd in het VRS 

 
 

Artikel 5 Identificatie 
VISSER dient een door beide partijen getekende kopie van deze overeenkomst te allen tijde bij 
zich te hebben en te tonen op verzoek van een door NetVISwerk aan te wijzen toezichthouder 
en opsporingsinstanties, zoals NVWA.  

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 

1. NetVISwerk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met op 
grond van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden door een door NetVISwerk 
aangewezen toezichthouder, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 

2. VISSER vrijwaart NetVISwerk van eventuele aanspraken van derden uit hoofde van de door 
deze derden geleden schade voortvloeiende uit werkzaamheden verricht door een door 
NetVISwerk aangewezen toezichthouder op grond van deze overeenkomst, indien de 
werkzaamheden conform deze overeenkomst zijn uitgevoerd, tenzij er sprake is van opzet 
of grove schuld. 

3. VISSER vrijwaart NetVISwerk tegen aanspraken van werknemers van VISSER tot vergoeding 
van schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt ex art. 7:658 
e.v. BW 
 
 
 
 
 
 

LET OP. : Het is VISSER niet toegestaan te varen of te vissen binnen een straal van 50 meter (was 
500 meter) rond de fuiken of kubben zonder een melding, bedoeld in het tweede, derde en vierde 
lid.  OP NIET NALEVING HIERVAN STAAT EEN SANCTIE.  
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Artikel 7 Geheimhouding 
NetVISwerk verplicht zich jegens anderen dan VISSER tot geheimhouding van specifieke 
bedrijfsgegevens en andere gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. 
Deze verplichting blijft ook bestaan als deze overeenkomst is beëindigd. Uitzondering hierop 
vormt de verstrekking van controlebevindingen, toetsingsresultaten en 
beoordelingsresultaten aan instanties die voor of namens de overheid zijn belast met onder 
meer het toezicht, de opsporing en/of de handhaving ter zake van wettelijke voorschriften. 

 

Artikel 8 Verplichting NetVISwerk 
1. NetVISwerk verplicht zich om mede ten behoeve van VISSER ontheffing aan te vragen als 

bedoeld in de Beleidsregel ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij en daartoe het 
daarbij vereiste projectplan op te stellen.  

2. VISSER machtigt de NetVISwerk om ten behoeve van de aanvraag voor de wolhandkrab- en 
Noordzeekrabvisserij het projectplan zodanig op te stellen dat aan de criteria uit de 
beleidsregel wordt voldaan en de aanvraag mede op ontheffing ten behoeve van VISSER 
betrekking te laten hebben.  

 

Artikel 9 Inwerkingtreding, wijziging en sancties 
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van drie maanden, ingaande op 1 september 

2019 en eindigend van rechtswege op 1 december 2019, zonder de mogelijkheid van 
tussentijdse ontbinding door VISSER. 

2. Indien door een door de NetVISwerk aangewezen toezichthouder geconstateerd is dat niet 
voldaan is aan de gestelde voorwaarden, zoals bepaald in deze overeenkomst, kan aan 
VISSER een sanctie worden opgelegd.  

3.  Een overzicht van sancties is opgenomen in bijlage 2 en bijlage 3 bij deze overeenkomst. 
Deze bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst. 

4. Afhankelijk van de geconstateerde overtreding zijn ook combinaties van de in het 
voorgaande lid bedoelde sancties mogelijk. 

5. Het opleggen van sancties staat ter beoordeling van een door netVISwerk en PO IJsselmeer 
te benoemen sanctiecommissie. 

6. Indien een op te leggen sanctie de eenzijdige ontbinding van deze overeenkomst betreft, zal 
dat door de voorzitter van de NetVISwerk door middel van een schriftelijke kennisgeving aan 
VISSER kenbaar worden gemaakt. De voorzitter van de NetVISwerk stelt de NVWA hiervan 
op de hoogte.  

7. Door ontbinding van deze overeenkomst door NetVISwerk ontstaat geen recht op restitutie 
van de in artikel 1, vierde en zesde lid bedoelde bedragen.  

8. Indien als gevolg van een besluit van de minister de ontheffing zodanig wordt gewijzigd dat 
deze niet meer geldt voor VISSER wordt deze overeenkomst door de voorzitter van 
NetVISwerk door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbonden.  

 

Artikel 10 Slotbepalingen 
1. Op deze overeenkomst zijn geen Algemene Voorwaarden van VISSER van toepassing 
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 
3. Geschillen inzake deze overeenkomst worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter 

te Den Haag  
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend, waarvan één exemplaar ter hand zal 
worden gesteld aan NetVISwerk en één exemplaar aan VISSER. 
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te Zwolle    
   
 

Datum: ………………………………………… 
   
 

netVISwerk  
  
 J. Visser (secretaris NetVISwerk) 
    
 
 
Handtekening : …………………………………. 
   
 

 
te (plaats) ……………………………………………………….. 
 
 

Datum : …………………………………………………………. 
 
 

naam onderneming: ……………………………………. 
 
naam ondernemer: ………………………………… …… 
 
functie: ………………………………………………………… 
 
Handtekening : …………………………………. …………. . 
 

 
 
 

LET OP.: 
 Print deze overeenkomst.  

 
 Vul op overeenkomst de gevraagde gegevens op pagina 1 in; parafeer alle pagina’s, 

(ook de bijlagen) en onderteken pagina 6 en stuur deze ALS PDF per e-mail OF per 
post terug naar:  

E-mail adres : info@netviswerk.nl 
Post adres :  NetVISwerk p/a LTO;  Postbus 240;  8000 AE  ZWOLLE 
 

 Retourneer de getekende overeenkomst zo snel mogelijk. In ieder geval voor 20 
augustus 
 

 In de 2e week van augustus ontvangt u een factuur voor deelname aan de 
wolhandkrabvisserij. Maak het verschuldigde bedrag direct over aan netVISwerk.  
 

 U ontvangt de door netVISwerk getekende versie van de overeenkomst terug voor 1 
september 2019. U print deze getekende versie uit en neem deze mee aan boord. Of 
u download de digitale versie op uw mobiele apparaat aan boord. Ook een kopie van 
de ontheffing zoals die door RVO wordt afgegeven dient digitaal of in print aan 
boord te zijn.   
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Bijlage 1. 

 

 

 
OVERZICHT SANCTIES WOLHANDKRABVISSERIJ 2019 

 
 

Sanctie A. 
 

Schriftelijke waarschuwing door NetVISwerk. De waarschuwing blijft het 
volgende jaar staan. Dus een waarschuwing uit 2018 blijft geldig voor 2019. De 
gewaarschuwde visser krijgt niet nog een keer een waarschuwing maar sanctie 
B.  

 
 
 

Sanctie B. 
 

Boete € 500 (te betalen uit borgsom van € 1000) 
 
 
 

Sanctie C. 
 

 Ontbinding WHK-contract 2019 
 Verbeurd verklaring inschrijfgeld WHK-visserij 
 Boete van € 500 ( van borgsom € 1000) 

 
 
 

Sanctie D. 
 

 Ontbinding WHK-contract 2019 
 Verbeurd verklaring inschrijfgeld WHK-visserij 
 Boete van € 1000 ( volledige borgsom) 
 Weigering om voor de volgende 2 jaren een overeenkomst te sluiten met 

VISSER of diens rechtsopvolger of een rechtspersoon waarin VISSER een 
belang heeft. 
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CONTROLEPROTOCOL WOLHANDKRAB-VISSERIJ  IN GESLOTEN TIJD 2019                                          BIJLAGE 2. 

ALGEMEEN  
Richtlijn Toelichting Sanctie 

I 
WHK-vissers dienen altijd de overeenkomst die zich 
hebben gesloten met NetVISwerk bij zich te hebben. 
Evenals een kopie van de ontheffing. 

 
 
 

 
 
Zie volgende pagina’s 
 

II 
Fuiken die na 1/9/’15 (0:00 uur) niet in het digitaal 
registratiesysteem (DRS) zijn aangemeld, zijn illegaal 
Positie illegale fuiken wordt doorgeven aan NVWA  
Fuiken die digitaal in het systeem staan maar er in 
werkelijkheid niet zijn worden als illegale fuiken 
behandeld 

 
 

 GPS-locatie illegale fuiken doorgeven aan het meldpunt 
Stroperij van de NVWA 

  

 
 
Zie volgende pagina’s 
 
 
 
 

III 
Tussentijdse wijziging van fuiklocaties moet per direct 
door de WHK-visser worden ingevoerd in DRS 
Niet doorgegeven fuikverplaatsingen vallen onder II 

 
Het Digitaal Registratie Systeem (DRS) is zo ingericht dat het 
weghalen van fuiken en het plaatsen van fuiken eenvoudig 
doorgegeven kan worden.  

 
Zie volgende pagina’s 
 
 
 

IV 
Vissers zijn verplicht altijd hun smartphone of tablet 
bij zich te hebben, met daarop hun fuikenlocaties 
Zij dienen de fuikenlocaties op smartphone of tablet 
aan controleur ter inzage beschikbaar te stellen  

 
 Niet naleven van deze voorwaarde wordt gezien als 

bewuste tegenwerking van controle en wordt 
beschouwd als een ernstige overtreding 

 
 
 
Zie volgende pagina’s 

V 
WHK-vissers waarbij een overtreding is geconstateerd 

zullen in ieder geval voor een tweede maal worden 
gecontroleerd 
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CONTROLE en SANCTIES BIJ WOLHANDKRAB-VISSERIJ IN KUSTWATEREN IN DE GESLOTEN TIJD 2019 
 VISSER dient steeds de dag VÓÓRDAT hij op krabben wil gaan vissen dit via smartphone of tablet te melden in het VRS.  
 Deze melding moet steeds plaatsvinden UITERLIJK OM 18:00 UUR op de dag VÓÓR de visdag. Daarbij geeft VISSER op: 
 * Datum waarop hij op krabben wil gaan vissen 
 * Vertreklocatie en vertrektijd 
 VISSER dient op het moment van uitvaren vanaf de vertreklocatie een melding te doen in het DRS 
 Tijdens de visserij meldt VISSER in het DRS hoe laat hij op de aanlandplaats zal arriveren en de locatie van de aanlandplaats. Deze melding dient minstens 1 uur 

plaats te vinden VOORDAT VISSER op de aanlandplaats zal arriveren. Bij hoge uitzondering 30 minuten. Eerder aanmeren dan de aangegeven aanlandtijd is niet 
toegestaan. 
N.B. :   DEZE VOORWAARDEN en OPGAVES ZIJN BINDEND; NIET NALEVING WORDT ALS OVERTREDING BESCHOUWD  

Situatie Richtlijn Toelichting Sanctie 
1. Visser kan WHK-contract niet tonen 
 

Visser moet overeenkomst 
met NetVISwerk altijd bij 
zich hebben 

 A 
Bij herhaling B 

2. Visser is niet aanwezig op door hem 
opgegeven vertreklocatie en/of vertrektijd 
en heeft de projectleider (A. Heinen, 06-
53655786) en NatuurNetwerk (H. Toxopeus, 
06-24080184) daar niet over geïnformeerd 
middels een SMS met reden van absentie. 
N.B.: Dit geldt ook als de visser meer dan 5 
minuten eerder vertrokken is dan opgegeven 
in DRS.  
Visser heeft vertrek of aanlandlocatie niet 
correct in systeem staan waardoor de 
Controleur op de verkeerde plaats staat te 
wachten. 
 

Controleur wacht min. 30 
minuten 
 
Indien na 30 min wachten 
Niemand aanwezig, dan 
bij: 
(zie onderstaand bij 1e en 
2e maal overtreding) 

 Vooraf aangemelde tijd en vertreklocatie zijn 
bindend  

 Controleur dient minstens 5 minuten vóór 
opgegeven vertrektijd op vertreklocatie 
aanwezig zijn 

 SMS van vertrekmelding is bewijs van “op 
aangemelde tijd vertrokken” 

 
 
 
 

 

 
1e maal overtreding 

 
Controleur komt voor niets 

B 

 
2e maal overtreding 
 

  
 Controleur komt voor niets D 

3. Visser weigert aanwijzingen van de 
controleur op te volgen, bijvoorbeeld: 
- weigering controleur aan boord te laten 
- weigering door controleur aangewezen  

 
 

 
 
Dit is obstructie van de controle 

 
                  D 
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  fuik(en) te lichten 
  

Situatie Richtlijn Toelichting Sanctie 

4. Visser heeft visserij wel aangemeld in DRS, 
maar heeft geen “vertrek SMS” en/of 
“aanland SMS” gedaan in DRS op de 
betreffende dag.  

1e maal: waarschuwing (In het digitale system moet altijd de 
volgorde zijn: aanmelding vertrek => vertrek 
=> aanmelding aanlanding.) 

A  

2e maal: overtreding  B 
Na 2e maal; overtreding  C 

5. Visser besluit - als controleur op 
vertreklocatie komt - alsnog niet uit te varen  

Controleur is bevoegd 
visser te verplichten toch 
uit te varen naar zijn 
fuiken en daar controle uit 
te voeren 

  
Dit is obstructie van de controle 
 

 

D 

6. Fuiken staan niet op alle locaties die ook in 
het DRS staan; 

 Indien EIGEN fuiken van visser  

Bij minder eigen fuiken 
dan in DRS of wanneer er 
nog fuikenlocaties uit 
voorgaande jaren in het 
systeem staan 

Digitale fuiken die in werkelijkheid niet in het 
water staan (uit voorgaande jaren of uit het 
lopende jaar) verwarren de controle. Visser 
krijgt een waarschuwing. Niet opvolgen 
betekent sanctie B.    

 
A 

Binnen 5 dagen na waarschuwing nog in 
systeem dan  B 

 Bij meer eigen fuiken dan 
in DRS  

Fuiken zouden buiten de controle (kunnen) 
vallen en niet aangepast kunnen zijn. B 

7. Fuiken staan niet op alle locaties die ook in 
het DRS staan; 

 Indien GEEN eigen fuiken van visser 

  De fuiken staan in het werkgebied van de 
Visser maar zijn daar door anderen gezet. 
Locaties worden doorgegeven aan de NVWA. 

 
Geen 

8. aangepaste schietfuik(en) aanwezig op 
IJsselmeer na 30 september 

Aangepaste schietfuiken 
zijn op IJsselmeer na 30 
september alleen 
toegestaan met akkoord 
van RVO.  

De aparte ontheffing zal door RVO mogelijk 
niet afgegeven worden. 

C 

9. Fuik staat “open” doordat geen 
ontsnappingsmiddel aanwezig is, waardoor 
alle aal kan ontsnappen. 

 
 

 
 

 
Geen 
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Situatie Richtlijn Toelichting  Sanctie 

10. Door controleur aangewezen fuik(en) 
blijken zo geprepareerd dat aal niet of 
onvoldoende kan ontsnappen bijv. als 
 * fuik(en) aan eind dichtgebonden  
 * ontsnappingsmiddel te kleine diameter  

Ernstige overtreding met 
vergaande gevolgen 
wordt doorgegeven aan 
meldpunt stroperij van 
NVWA (tel : 0800-0488) 

Bewuste actie om aal te vangen 
 
Controleur moet ontsnappingsmiddel 
opmeten 
 

                
                 D 

13. Visser heeft aangemeerd voor het tijdstip 
vermeldt in de aanlandmelding of zonder 
aanlandmelding. 

  
Dit is obstructie van de controle  

                 C 
14. Visser is 30 minuten na aangemelde 
aankomsttijd NIET op de aanlandplaats 
verschenen en heeft de projectleider (A. 
Heinen, 06-53655786) en NatuurNetwerk (H. 
Toxopeus, 06-24080184) daar niet over 
geïnformeerd middels een SMS met reden 
voor late aanlanding.  

  
Dit is obstructie van de controle  

                 C 
 

15. Visser is uitgevaren en binnen een straal 
van 50 meter van de vangtuigen gevaren 
zonder een aankondiging van vertrek en een 
vertrekmelding. 

  
Dit is obstructie van de controle 

 
C 

 


