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Artikel 1 
Overtredingen. genoemd in artikel 23 van de statuten, worden onderscheiden in: 
 
a. het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Visserijwet en de daarop gebaseerde wettelijke 

reglementen. de statuten en reglementen van de vereniging, de door de vereniging uitgereikte 
vergunningen of in het bewijs van lidmaatschap van de vereniging en / of schriftelijk via het 
maandblad van de vereniging of op andere wijze ter kennis van de leden c.q. vergunninghouders 
gebracht; 

b. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in verenigingswateren c.q. overige in de vergunning 
opgenomen wateren gevangen vis; 

c. het gebruik van vangmiddelen waarvoor geen vergunning werd verstrekt; 
d. het op onsportieve c.q. niet-ethische wijze vissen. Als maatstaf geldt het niet naleven van de in het 

bewijs van lidmaatschap c.q. de vergunningen van de vereniging gestelde regels inzake sportief c.q. 
weidelijk vissen; 

e. het vissen zonder vergunning en / of het meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder 
vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren; 

f. het hinderen, beledigen, bedreigen of molesteren van de in artikel 6 van dit reglement tot controle 
bevoegd verklaarde personen; 

g. onbehoorlijk gedrag en / of het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de 
vereniging. 

Over de wijze van behandeling van overtredingen 

Artikel 2 lid 1 
Alle rapporten inzake overtredingen worden door de tot controle bevoegd verklaarde personen schriftelijk 
aan de commissie ter behandeling van overtredingen (CBO) toegezonden. 

Artikel 2 lid 2 
De commissie zendt binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht aan de gerapporteerde mededeling dat 
een rapport bij de commissie is binnengekomen. 
De gerapporteerde heeft het recht door de commissie gehoord te worden. Hij dient een dergelijk verzoek 
binnen 7 dagen na dagtekening van de mededeling van de commissie schriftelijk in te dienen. 
De commissie beslist binnen 60 dagen na ontvangst van het rapport of en zo ja welke straf dient te 
worden opgelegd. Zij doet de gerapporteerde binnen 14 dagen na het nemen van haar beslissing daarvan 
schriftelijk mededeling. 

Artikel 2 lid 3 
De commissie kan desgewenst voor de behandeling van een rapport de gerapporteerde en getuigen 
oproepen, alsmede de rapporteur ter nadere toelichting van zijn ingediende rapport. 

Artikel 2 lid 4 
De schriftelijke uitspraak van de commissie dient met uitzondering van het genoemde in artikel 4, lid 7 sub 
1 en 2 van dit reglement. in elk geval te vermelden: 
1. datum, plaats en aard van de overtreding; 
2. de daarvoor opgelegde straf en ingangsdatum; 
3. de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep conform artikel 23. lid 2 van de statuten en met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van dit reglement betreffende de wijze van behandeling. 

Over het beroep 

Artikel 3 lid 1 
Een gerapporteerde die zich met de door de commissie ter behandeling van overtredingen opgelegde 
uitspraak niet kan verenigen, heeft, op grond van het bepaalde in artikel 23 lid 2 van de statuten en met 
inachtneming van het bepaalde in dit artikel het recht tegen de uitspraak beroep aan te tekenen, behalve 
tegen een uitspraak genoemd onder artikel 4, lid 7 sub 2 van dit reglement. 



 3 

Artikel 3 lid 2 
Het aantekenen van beroep dient binnen 14 dagen na de dag waarop de schriftelijke beslissing van de 
commissie is gedateerd schriftelijk bij het bestuur van de vereniging te geschieden. 
Het bestuur is verplicht reglementaire beroepen onverwijld aan de commissie van beroep door te zenden, 
alsmede alle stukken die op de betreffende zaak van toepassing zijn en die aan het bestuur door de 
commissie ter behandeling van overtredingen ter beschikking zijn gesteld.  Het bestuur doet hiervan aan 
de appellant mededeling. 

Artikel 3 lid 3 
De uitspraken van de commissie ter behandeling van overtredingen, waartegen op reglementaire wijze 
beroep is aangetekend, worden behandeld door de in artikel 21 van de statuten genoemde commissie 
van beroep.  Deze commissie zal aan de appellant na ontvangst van de stukken mededeling doen dat de 
zaak in behandeling is genomen. 

Artikel 3 lid 4 
Indien een gerapporteerde tegen een door de commissie ter behandeling van overtredingen genomen 
beslissing beroep heeft aangetekend. aan de uitnodiging om voor de commissie van beroep te 
verschijnen, zonder geldige, schriftelijk ter kennis van de commissie van beroep gebrachte reden geen 
gehoor geeft, doet de commissie uitspraak bij verstek. 

Artikel 3 lid 5 
Indien door de commissie ter behandeling van overtredingen bij de strafoplegging is bepaald dat de straf 
onmiddellijk zal ingaan. ongeacht een eventueel in te stellen beroep, is een gerapporteerde die in beroep 
gaat verplicht het bewijs van lidmaatschap en vergunning in te leveren. 
Indien dit niet is geschied zal de commissie van beroep het beroep niet in behandeling nemen. 

Samenstelling en werkwijze van de commissie ter behandeling van overtredingen 

Artikel 4 lid 1 
De commissie bestaat uit 3 leden en 2 plaatsvervangende leden, die zijn benoemd op voordracht van het 
bestuur door de ledenraad uit de leden, overeenkomstig artikel 21, lid 4 van de statuten. De commissie 
benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 

Artikel 4 lid 2 
De voorzitter van de commissie leidt de vergaderingen. Hij tekent samen met de secretaris de uitgaande 
uitspraken van de commissie. 
De secretaris van de commissie voert de aan zijn functie verbonden correspondentie en kan - in overleg 
met het bestuur - een deel van zijn werkzaamheden aan het bureau delegeren. 

Artikel 4 lid 3 
De notulen van de commissievergaderingen worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger 
bijgehouden.  De notulen dienen in de volgende commissievergadering te worden goedgekeurd. Een 
door de voorzitter en secretaris gewaarmerkt afschrift van de notulen dient direct na goedkeuring aan het 
bestuur te worden gezonden. 
Notulen en archief van de commissie worden op het verenigingskantoor bewaard. 

Artikel 4 lid 4 
De commissie vergadert zo dikwijls als ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2 van dit reglement over 
de wijze van behandeling noodzakelijk mocht blijken. 

Artikel 4 lid 5 
De besluiten van de commissie worden, met uitzondering van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, met 
gewone meerderheid van stemmen genomen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
Wanneer in de commissie over de toe te passen strafmaat geen overeenstemming bestaat, wordt over de 
voorgestelde straf gestemd. Hierbij wordt als volgorde het eerst gestemd over het voorstel dat de 
zwaarste strafoplegging inhoudt.  Voor het nemen van besluiten dient de commissie, overeenkomstig 
artikel 18, lid 1 van de statuten, voltallig aanwezig te zijn. 
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Artikel 4 lid 6 
Bij het ontbreken van eenstemmigheid over de schuldvraag of strafbaarheid binnen de commissie zal de 
klacht ter behandeling dienen te worden overgedragen aan de commissie van beroep als bedoeld in 
artikel 21, lid 1 van de statuten. 

Artikel 4 lid 7 
De commissie is bevoegd tot het doen van de volgende uitspraken: 
1. vrijspraak; 
2. sepot; 
3. waarschuwing; 
4. schuldigverklaring zonder oplegging van straf; 
5. schorsing, overeenkomstig artikel 9 van de statuten; 
6. voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap c.q. vergunninghouderschap als bedoeld in artikel 10, lid 7 

van de statuten. 

Artikel 4 lid 8 
De uitspraken van de commissie zijn bindend tenzij de gerapporteerde hiertegen in beroep gaat en de 
commissie van beroep anders beslist. c.q. in geval van de straf als bedoeld in lid 7, punt 6, het bestuur of 
de ledenraad anders beslist. 

Artikel 4 lid 9 
Indien een commissielid persoonlijk een klacht heeft aangebracht. zal hij bij de behandeling hiervan in de 
commissie niet aanwezig mogen zijn en dient zijn plaats door de plaatsvervanger te worden ingenomen. 

Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie van beroep 

Artikel 5 lid 1 
De commissie bestaat uit 5 leden en 5 plaatsvervangende leden.  Op voordracht van het bestuur worden 
4 leden en 4 plaatsvervangende leden gekozen door de algemene vergadering en 1 lid en 1 
plaatsvervangend lid door de ledenraad uit de leden van de vereniging, overeenkomstig artikel 14, lid 1 en 
artikel 21, lid 3 en lid 4 van de statuten. 

Artikel 5 lid 2 
De commissie benoemt uit de door de algemene vergadering gekozen leden een voorzitter en een 
secretaris en hun plaatsvervangers. 

Artikel 5 lid 3 
De voorzitter van de commissie leidt de vergaderingen.  Hij tekent samen met de secretaris de uitgaande 
uitspraken van de commissie.  De secretaris voert de aan zijn functie gebonden correspondentie en houdt 
de notulen bij. Hij kan daarbij -in overleg met het bestuur- een deel van zijn werkzaamheden aan het 
bureau delegeren. 

Artikel 5 lid 4 
De notulen dienen in een volgende commissievergadering te worden goedgekeurd. Een door de 
voorzitter en secretaris gewaarmerkt afschrift van de notulen wordt direct aan het bestuur toegezonden. 
De notulen worden door de voorzitter en secretaris getekend. Notulen en archief van de commissie 
worden op het verenigingskantoor bewaard. 

Artikel 5 lid 5 
Uitspraken met betrekking tot beroepszaken worden behalve aan de appellant eveneens ter kennis 
gebracht van het bestuur en de commissie ter behandeling van overtredingen. 

Artikel 5 lid 6 
De commissie vergadert zo dikwijls als ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 van dit reglement 
noodzakelijk mocht blijken. De besluiten van de commissie worden met gewone meerderheid van 
stemmen genomen. 
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Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  Voor het nemen van besluiten dient de 
commissie voltallig aanwezig te zijn, overeenkomstig artikel 18, lid 1 van de statuten. 

Artikel 5 lid 7 
Indien in de commissie een rapport wordt behandeld dat door een lid van de commissie is ingediend. zal 
hij bij de behandeling hiervan niet aanwezig mogen zijn en dient zijn plaats door een plaatsvervanger te 
worden ingenomen. 

Artikel 5 lid 8 
De commissie ontvangt van het bestuur de stukken die betrekking hebben op uitspraken van de 
commissie ter behandeling van overtredingen, waartegen beroep is aangetekend met inachtneming van 
dit reglement. 

Artikel 5 lid 9 
De commissie houdt binnen 30 dagen na ontvangst van de stukken een vergadering, waarin -afgezien 
van de beslissing van de commissie ter behandeling van overtredingen- de klacht zal worden beoordeeld. 

Artikel 5 lid 10 
De appellant ontvangt ten minste 8 dagen voor de vergadering van de commissie een uitnodiging om voor 
de commissie van beroep te verschijnen. 

Artikel 5 lid 11 
De commissie van beroep heeft het recht getuigen op te roepen.  De appellant heeft het recht ten hoogste 
drie getuigen á decharge mee te nemen.  Hij dient de namen van deze getuigen voor de aanvang van de 
zitting aan de voorzitter te melden. 

Artikel 5 lid 12 
De commissie van beroep kan de behandeling van een beroep doen doorgaan met verlening van verstek 
aan betrokkene.  De commissie kan ook besluiten tot het verdagen van de behandeling van een klacht. 

Artikel 5 lid 13 
De commissie van beroep doet appellant binnen 8 dagen na het nemen van haar besluit daarvan 
mededeling.  De commissie van beroep kan besluiten tot: 
1. bevestiging van de door de commissie ter behandeling van overtredingen opgelegde straf; 
2. vermindering of verzwaring van de door de commissie ter behandeling van overtredingen opgelegde 

straf; 
3. vernietiging van de door de commissie ter behandeling van overtredingen opgelegde straf. 

Artikel 5 lid 14 
Indien de commissie klachten te behandelen krijgt die haar op grond van het bepaalde in artikel 23, lid 1 
van de statuten zijn toegezonden of wijziging wenst te brengen in een door de commissie ter behandeling 
van overtredingen opgelegde straf, kan de commissie besluiten tot uitspraken zoals die vastgelegd zijn in 
artikel 4, lid 7 sub 1 t/m 6 van dit reglement. 
Uitspraken van de commissie van beroep zijn bindend, uitgezonderd de straf als bedoeld in artikel 4, lid 7 
sub 6 van dit reglement.  Beroep is derhalve niet mogelijk. 

Over de tot controle bevoegde personen 

Artikel 6 lid 1 
De controle op de naleving van de verenigingsbepalingen en de vergunningvoorwaarden aan en op het 
viswater is op grond van artikel 8, lid 5c van de statuten, opgedragen aan: 
1. de leden van het bestuur; 
2. de direkteur als bedoeld in artikel 22 van de statuten; 
3. door het bestuur bij afzonderlijk bestuursbesluit daartoe bevoegd verklaarde personen. 
De genoemde personen zijn verplicht zich bij de uitoefening van de controle te legitimeren d.m.v een door 
de vereniging uitgereikte legitimatiekaart met foto. 
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Artikel 6 lid 2 
De tot controle bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het lid c.q. de 
vergunninghouder erop attent te maken en zonodig mee te delen dat ter zake de overtreding het rapport 
zal worden ingediend bij de commissie ter behandeling van overtredingen. 

Artikel 6 lid 3 
De tot controle bevoegde personen zijn verplicht rapporten inzake geconstateerde overtredingen of 
vermoedelijke overtredingen binnen 8 dagen op een daartoe door het bestuur ter beschikking gesteld 
formulier aan de secretaris van de commissie ter behandeling van overtredingen te zenden. 

Artikel 6 lid 4 
Het bestuur is niet bevoegd controle te doen verrichten door: 
1. vergunninghouders; 
2. junior-leden; 
3. senior-leden die door het bestuur overeenkomstig artikel 10, lid 6 of artikel 10, lid 7 van de statuten. 

het lidmaatschap is opgezegd, respectievelijk daaruit zijn ontzet. 

Algemeen 

Artikel 7 lid 1 
Gerapporteerden die zich aan de opgelegde schorsing geheel of gedeeltelijk onttrekken door opzegging 
van het lidmaatschap of een weigering de verschuldigde contributie te betalen, zullen -onverminderd de 
bij wanbetaling en hertoetreding verschuldigde kosten- niet eerder in het genot van hun vergunning(en) 
worden gesteld dan na het verstrijken van een termijn, gelijk aan de eerder opgelegde schorsing, te 
rekenen vanaf de datum van de nieuwe toetreding. 

Artikel 7 lid 2 
Besluiten van de commissie ter behandeling van overtredingen en van de commissie van beroep worden 
in het maandblad van de vereniging ter kennis van de leden gebracht, voor zover het overtredingen 
betreft als genoemd in artikel 4, lid 7 sub 5 of 6 van dit reglement. 
Van de geschorste leden c.q. vergunninghouders worden de lidmaatschaps- c.q. 
vergunninghouderschapsnummers vermeld.  Van de door de ledenraad uit het lidmaatschap c.q. 
vergunninghouderschap ontzette leden c.q. vergunninghouders wordt tevens de naam vermeld. 

Artikel 7 lid 3 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, behoudens zijn 
verantwoordelijkheid tegenover de ledenraad.  
 


