
eginnen met de boetespervissers. 
• Vissen zonder vispas met 1 of 2 hengels = € 140,- 
• Vissen met meer dan twee hengels = € 320,- 
• Niet op 1e vordering tonen schriftelijke toestemming = € 95,- 
• Voorhanden hebben van 1 of 2 hengels terwijl men niet bevoegd is om in dat 

water te vissen = € 95,- 
• Vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopkomst 

(geld voornamelijk voor natuur- en recreatiegebieden) € 95,- 
• Let op: Indien je de toestemmingsvoorwaarden van het nachtvissen 

overtreedt zal worden geschreven voor het vissen zonder vispas 
•  
• Vissen in de Neder-Rijn, de Maas, de Lek of de Overijsselsche Vecht binnen 

een afstand van 75m stroopopwaarts van een stuw, in een bij een stuw 
aangebrachte vispassage of binnen een straal van 25m voor de 
bovenmond van deze vispassage = € 140,- 

• Recreatiegebied gebruiken, anders dan tot doel van dagrecreatie = € 140,- 
• Zich bevinden op verboden terrein (art. 461 WvSr) = € 95,- 
• Vissen met levend aas = € 380 euro,- 
Let op: in veel vergunningen staat een tekst zoals deze: "U dient zich aan 
deze en eerder vermelde voorwaarden te houden en tevens aan de regels die 
vermeld zijn in de Visserijwet. Overtreding van de Visserijwet en/of 
verenigingsvergunning maakt de vispas ongeldig." Veel vissers beseffen dit 
niet, maar dat betekent dus dat je in zo'n geval een bekeuring krijgt voor het 
vissen zonder vispas (€ 140,-). Mag je bijvoorbeeld ergens niet met een 
(voer)boot vissen, maar doe je dat toch? Dan weet je wat je te wachten staat. 
oetes voor overtredingen bij het vissen op karper zijn niet mis 
Bovenstaande boetes hebben vooral betrekking op de visserij zelf, maar bij 
een verblijf aan de waterkant kan je ook andere overlast veroorzaken. Niet alle 
omwonenden zijn immers fan van ons en helaas maken veel vissers er ook 
zelf een rommeltje van. De volgende boetes liggen op de loer. 
• Zich bevinden buiten wegen/paden of in beplantingen= € 45,- 
• Schade toebrengen aan beplantingen= € 95,- 
• Rijden door een park, plantsoen, beplanting of groenstrook = € 140 

(auto/motor), € 95,- (brommer/snorfiets), € 55,- (fietsers/overige 
weggebruikers) 

• Veroorzaken van geluidshinder voor omwonenden/de omgeving= € 140,- 
• Nachtrust verstoren door rumoer = € 140,- 
• Afval achterlaten = € 140,- 
• Niet tonen identiteitsbewijs = € 95,- 
• In de openlucht vuur aanleggen= € 280,- 
• Met een hond in een verboden periode bevinden buiten aangewezen gebied 

= € 95,- 
Zoals je ziet zijn er genoeg overtredingen waar we als karpervisser voor 
opgekrast kunnen worden. Probeer dit te voorkomen door je papieren in orde 
te hebben en geen overlast te veroorzaken aan het water. Neem bijvoorbeeld 
een vuilniszak mee voor het afval en zet de beetmelders niet te hard zodat 



omwonenden hier geen last van hebben. Besef je trouwens ook dat een 
katapult in Nederland onder de verboden wapens valt ;)	


