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e contacten met de 
beroepsvisserij zijn 
nog steeds divers en 

zowel kwantitatief als kwa-
litatief heel verschillend. De 
beroepsvissers in de kop van 
Overijssel zijn gelukkig nog 
steeds goed georganiseerd 
in de Algemene Bond van 
Binnenvissers in Noord West 
Overijssel. Hiermee worden 
goede contacten onderhou-
den. Het ontmoetingspunt is 
met name binnen de nieuw 
opgerichte VBC Reest en 
Wieden, maar ook de indi-
viduele contacten zijn goed. 
De wederzijdse gedachte dat 
er meer zaken zijn die ons 
binden dan die ons verdelen, 
ligt hieraan ten grondslag. Een 
deel van het water van Reest 
en Wieden pacht onze federa-

CONTACTEN MET DE BEROEPSVISSERIJ

De beroepsvisserij verkeert in zwaar weer. Allereerst 
was daar het verbod op de vangst van aal in de 
maanden september, oktober en november en daar 
overheen nog het algehele verbod op het vangen van 
aal in de gebieden waar een te hoog dioxinegehalte is 
geconstateerd. Al met al een situatie waar niemand, 
ook de sportvisserij, blij mee hoe�  te zijn – ook de 
sport vangt vis in de verontreinigde wateren. Al is dit 
dan geen aal en wordt de door de sport gevangen vis 
vaak niet geconsumeerd.
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tie rechtstreeks. Dit zal ook in 
de nieuwe contracten die een 
uitvloeisel zijn van de nieuwe 
VBC worden verankerd.

VBC IJSSEL+
Na het uiteenvallen van de 
Combinatie van Beroepsvis-
sers in juni 2009, vinden de 
contacten met de individuele 
beroepsvissers overwegend 
plaats in VBC verband. Inmid-
dels nemen alle beroepsvissers 
van deze voormalige bond (De 
Combinatie van Beroepsvis-
sers) deel aan de vergaderin-
gen van de VBC IJssel+. Dit 
in tegenstelling tot vroeger 
toen er slechts enkele verte-
genwoordigers van genoemde 
bond bij de vergaderingen 
aanwezig waren. Voordeel is 
dat iedereen direct zijn eigen 

inbreng heeft. Minder handig 
is dat de groep nogal groot 
wordt en effi ciënt vergaderen 
daardoor moeilijker is. Daar-
naast zijn er de contacten met 
individuele beroepsvissers. 
Die verlopen in een aantal 
gevallen zeer goed – er is 
duidelijk sprake van vertrou-
wen en de wederzijdse wil tot 
samenwerking – zodat er con-
structieve oplossingen worden 
gevonden.

GESCHILLEN
Er zijn echter ook andere 
situaties met als uitvloeisel 
dat geschillen moeten worden 
voorgelegd aan de Kamer 
voor de Binnenvisserij. Als dit 
voor één van beide partijen 
geen bevredigende uitkomst 
geeft, worden soms gerechte-
lijke procedures aangespan-
nen. Nog eens moet worden 
gezegd dat het standpunt van 
de federatie is dat wij altijd 
bereid blijven om tot goede 
afspraken te komen. De sport 
heeft bepaalde, vaak historisch 
gegroeide rechten, en dat geldt 
ook zo voor het beroep. Beiden 
behoren dat te respecteren. De 
liefde moet echter van beide 
kanten komen. Dus niet alleen 
maar willen hebben, maar ook 
weten te geven.

VISPLANNEN
Met de deadline vanuit het 
toenmalige Ministerie van 
LNV dat er voor de rijkswate-
ren op 1 januari 2011 geteken-
de visplannen moesten liggen 
– anders zou er geen visserij 
door zowel het beroep als de 
sport kunnen plaatsvinden – 
is druk gezet op het tot stand 
komen van de visplannen. Het 
is op de valreep (december 
2010) ook gelukt deze visplan-
nen tot stand te brengen, die 
op één na ook door alle be-
langhebbenden zijn getekend. 
Vervolgens zijn er vanuit het 
ministerie een aantal opmer-
kingen gekomen. Deze zullen 
voor januari 2012 onder de 
loep worden genomen en 
waar noodzakelijk zullen de 
desbetreffende tekortkomin-
gen worden bijgesteld en 
verbeterd. De vangstgegevens 
en aanlandingen van het be-
roep worden, voor de wateren 
waarvoor wij de vergunningen 
uit moeten geven, regelmatig 
gemeld door de desbetreffende 
beroepsvissers. Dit maakt 
controle mogelijk, verbetert 
de contacten en vergroot het 
vertrouwen. Wat dat betreft 
maken we vorderingen. 

Inmiddels nemen alle beroepsvissers van de 
voormalige bond Combinatie van Beroepsvissers 
deel aan de vergaderingen van de VBC IJssel+.
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