KAMER VOOR DE BINNENVISSERIJ
INVULINSTRUCTIE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING

Waarom deze instructie?
Deze instructie dient als checklist en biedt de inzender hulp bij het indienen van een
schriftelijke toestemming (artikel 22 van de Visserijwet 1963). De instructie sluit aan op het
formulier “schriftelijke toestemming” en het formulier “machtiging tot het verlenen van
schriftelijke toestemmingen”. Deze formulieren zijn vastgesteld door de Kamer voor de
Binnenvisserij op 21 oktober 2011 en omvatten voorschriften en geldigheidsvereisten
waaraan de inhoud van een schriftelijke toestemming dient te voldoen.
Lees vóór het insturen van een schriftelijke toestemming eerst deze invulinstructie en
controleer of de inhoud van uw schriftelijke toestemming voldoet aan de
geldigheidsvereisten. Maak daarbij gebruik van het formulier als checklist of als model.

Kort en Bondig
Wat is een machtiging?
Een machtiging is een toestemming van de eigenaar of huurder van het visrecht om
namens hem schriftelijke toestemmingen uit te geven.
Wanneer moet het machtigingsformulier worden ingevuld?
Het invullen van het machtigingsformulier is alleen vereist als de visrechthebbende een
organisatie wil machtigen om aan de individuele leden schriftelijke toestemmingen te
verlenen.
Op welke wijze moet het machtigingsformulier worden verzonden?
De gemachtigde dient de machtiging, voorzien van de originele handtekening van de
visrechthebbende, tegelijk met de schriftelijke toestemmingen ter goedkeuring te sturen
aan: de Kamer voor de Binnenvisserij, Postbus 363, 7400 AJ te Deventer.

Voorschriften en geldigheidsvereisten schriftelijke toestemming
In artikel 23 van de Visserijwet 1963 staan de vereisten voor de geldigheid van een
schriftelijke toestemming. Deze vereisten zijn:
1. naam, voorletters en adresgegevens van de rechthebbende op het visrecht of van de
gemachtigde;
2. naam, voorletters en adresgegevens van de toestemminghouder;
3. geboortedatum van de toestemminghouder;
4. omschrijving van het viswater;
5. omschrijving van de vistuigen waarmee mag worden gevist;
6. de vergoeding.
Naast de in artikel 23 van de Visserijwet gestelde eisen, hanteert de Kamer voor de
Binnenvisserij voor een juiste doelmatigheidsbeoordeling onderstaande aanvullende
voorschriften, die eveneens in de schriftelijke toestemming moeten worden opgenomen:
7. de kadastrale kenmerken of plaatselijke omschrijving van het viswater (zie punt 4)
8. de grootte van het viswater;
9. een kadastrale of topografische kaart waarop het viswater duidelijk is aangegeven;
10. het BSN- of KvK-nummer van de rechthebbende op het visrecht of de gemachtigde;
11. het BSN- of KvK-nummer(s) van de toestemminghouder(s).
Indien één of meer van de onder punt 1 t/m 11 genoemde onderdelen van de standaard
gegevensset ontbreekt, kan de Kamer oordelen dat het verzoek om goedkeuring van de
schriftelijke toestemming pas kan worden beoordeeld als de ontbrekende informatie is
verstrekt.
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