
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visvergunning haven 
 

 

Mei 2021. 
 

 
Sinds 1-1-2018 heeft wsv Hoogeerd het terrein met het bijbehorende 

water van de jachthaven in erfpacht. Daarmee is onze vereniging 
gerechtigd om het terrein en water te houden en te gebruiken, aldus 

artikel 85 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt o.a. ook in dat de 

vereniging rechthebbende is op het visrecht van het water van de haven. 
Artikel 21 van de Visserijwet 1963 zegt dat het verboden is om te vissen 

in wateren voor zover een ander rechthebbende is op het visrecht van dat 
water. Het verbod geldt niet voor hen die zijn voorzien van een 

schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 
Voor het vissen in de wateren van wsv Hoogeerd is dan ook een 

vergunning nodig afgegeven door de vereniging.  
Let op: dit geldt voor het vissen vanaf de steigers maar óók als u vanaf 

de oever vist. 
 

Vispas (grote of kleine). 
Let op! Deze vergunning staat geheel los van de vispas die je altijd moet 

hebben om te mogen vissen in de Nederlandse binnenwateren. 
 

Een visvergunning voor het vissen in de haven kan worden aangevraagd 

bij de havenmeester en is kosteloos. Deze vergunning moet te allen tijden 
samen met de vispas getoond kunnen worden aan controlerende 

ambtenaren. Een boete voor het vissen zonder vergunning is in het 
algemeen € 150,- (2021). 

 
Kinderen 

Kinderen onder de 14 jaar hebben geen vergunning nodig als zij, met één 
hengel, onder toezicht van een vergunninghouder vissen. Kinderen onder 

de 14 jaar hebben geen vergunning nodig als zij meedoen aan een 
viswedstrijd georganiseerd door wsv Hoogeerd. 

 
 

  



Regels en verplichtingen verbonden aan de ontheffing. 

 
 Alle bepalingen genoemd in de Visserijwet 1963, bv. betreffende 

gesloten tijden voor vissoorten en aassoorten blijven onverminderd 

van kracht. 
 

 U mag met uw hengel géén hinder opleveren voor schepen en 
andere leden in de haven en u dient aanwijzingen van de 

havenmeester of andere gezaghebbenden in de haven op te volgen.  
 

 Lijnen, kunstaas en aanverwante zaken, dienen indien losgeraakt, 
verstrengeld of anderszins van de hengel vrijgekomen, direct 

opgeruimd te worden. Dit geldt ook voor de oever.  
 

 Fuiken, leefnetten en dergelijke al dan niet bij wet verboden, mogen 
in ieder geval niet aan haveneigendommen bevestigd worden, 

evenmin mogen deze zaken hinder veroorzaken.  
 

 De W.S.V. Hoogeerd is in geen enkel geval of situatie aansprakelijk 

voor schades en anderszins, voortkomende uit de verlening van 
deze ontheffing op het visverbod.  

 
 De ontheffing op het visverbod kan te allen tijde ingetrokken worden 

door de havenmeester of een gezaghebbende in de haven, indien er 
niet juist met de verleende toestemming wordt omgegaan.  

 
 De ontheffing op het visverbod dient op verzoek van de 

havenmeester of een gezaghebbende op de haven, getoond te 
worden en kan direct gevorderd worden zonder verdere toelichting. 

 


