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Electrovisapparaat
De vergunningplicht (tegenwoordig Ministerie van 
EZ) voor het vissen met een electrovisapparaat is 
vervallen. Dat was geregeld in artikel 3 lid 1 Regle-
ment voor de binnenvisserij 1985. 
Het electrovisapparaat is daarmee een ‘normaal’ 
beroepsvistuig, net als de andere beroepsvistuigen, 
dat wil zeggen, er is geen afzonderlijke vergunning 
van EZ meer nodig om met een electrovisapparaat 
te mogen vissen. Voldoende viswater, inkomsten 
en toestemming rechthebbende blijven natuurlijk 
onveranderd nodig. Op het IJsselmeer mag niet 
elektrisch worden gevist. 

Handel in gevangen vis
Nu is in artikel 3 Reglement voor de binnenvisserij 
1985 verboden dat degene die vist met de hengel of 
de peur, de gevangen vis in de handel brengt, te koop 
aanbiedt of vervreemdt. 
De VISpas van Sportvisserij Nederland regelde dat al, 
maar dat gold dus niet voor wateren waar de VISpas 
niet geldig was. Vandaar nu een wettelijk verbod. 
Verkoop van gevangen vis is voortaan voorbe-
houden aan de beroepsvissers en de IJsselmeer-
vissers. De artikelen 7 t/m 10 Uitvoeringsregeling 
visserij, regelen de administratieplicht van gevangen 
en verkochte vis. 

Worm als aas
In artikel 6 lid 1 onder a Reglement voor de binnen-
visserij 1985 is de ‘worm’ verwijderd uit het rijtje aas-
soorten dat voor de hengel niet gebruikt mag worden 
tussen 1 april t/m 31 mei.
Het verbod op het gebruik van bepaalde aassoorten 
tussen 1 april en 1 juni was ingesteld met het oog op 
bescherming van de roofvissoorten. Maar dat bete-
kent dat de worm in die periode ook niet gebruikt 
kon worden voor niet-roofvissoorten, zoals blank-
voorn, brasem en kolblei. Het hele jaar door mag er 
nu gevist worden met de worm. 

Nachtvissen
Het nachtvissen met de hengel, geregeld in artikel 7 
Reglement voor de binnenvisserij 1985, is voortaan 
het gehele jaar verboden in wateren die door de 
Minister zijn aangewezen. Buiten die aangewezen 
wateren mag het hele jaar ’s-nachts gevist worden met 
de hengel. 
Nachtvissen is ook toegestaan met andere vistuigen 
die in artikel 7 Reglement voor de binnenvisserij 
1985 worden genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de 
peur, visfuik, aalfuik, staand want (ik ga daar nu niet 
uitgebreid op in).

Aasvis
Tenslotte nog even over het aantal ondermaatse 
baarsjes als aasvis. Op grond van artikel 7 Regle-

ment minimummaten en gesloten tijden 1985, mag 
degene die gerechtigd is met de hengel te vissen, 
ondermaatse baars levend voorhanden hebben op 
voorwaarde dat zij worden bewaard in een leefnet 
of emmer en in hetzelfde water worden teruggezet. 
Tevens mag de visser twintig stuks dode onder-
maatse baars voorhanden of in voorraad hebben 
of vervoeren, mits aannemelijk is dat ze als aasvis 
worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan sportvis-
wedstrijden. Deze bepalingen gelden niet voor het 
IJsselmeer. Dat heeft te maken met de baarsstand en 
de beroepsmatige visserij op baars in het IJsselmeer. 

Nogmaals, ik heb hier alleen kort de voor de hand-
having meest gebruikelijke bepalingen toegelicht. 
In het Staatsblad 2012 / 439 wordt uitgebreider 
gesproken over alle wijzigingen van de regelgeving. 
Alle belangrijke wijzigingen van de visserijregel-
geving vinden we dus in deze twee Staatsbladen 
2012: 346 en 439. 
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