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Betreft: Oproep aan visrechthebbenden om de ongewenste handel in karper te ontmoedigen. 
 
Sliedrecht, 24 maart 2003  
 
 
De vereniging KSN (KarperStudiegroep Nederland) behartigt de belangen van karpervissers in het 
algemeen en haar leden in het bijzonder. Sinds 2003 is de KSN (bijzonder lid) van de NVVS. Met 
deze open brief vraagt de KSN aan alle bij de NVVS aangesloten hengelsportverenigingen (hv’en) 
en federaties aandacht voor het volgende. 
De KSN maakt zich al enige tijd grote zorgen over de handel en tussenhandel in karper. Deze 
handel spitst zich voornamelijk toe op de praktijk waarbij levende karper door beroepsvissers 
wordt aangeboden aan visrechthebbenden in binnen- en buitenland. Steeds meer komt aan het 
licht dat die handel veel omvangrijker is dan wij voor mogelijk hielden. Karper, en dan met name 
levende grote karper, is een gewild handelsproduct waar veel geld mee wordt verdiend. Deze 
grote karper is in de meeste gevallen afkomstig van zegenvisserijen in grote openbare wateren. 
Lokale sportvissers (karpervissers) zien hiermee door hen zeer gewaardeerde karperbestanden 
beroofd van de krenten in de pap. 
Behalve dat vele karpervissers met deze handel gedupeerd worden, speelt het gevaar van 
verspreiding van virusziektes een grote rol bij onze bezorgdheid. Dat dit laatste een reëel gevaar 
is, is het afgelopen jaar gebleken. Zowel karpers afkomstig van kwekerijen uit het buitenland als 
karpers van het openbare water in Nederland blijken niet zelden drager te zijn van een gevaarlijk 
virus als SVC en mogelijk KHS. 
Uitbraken van virusziektes na ongecontroleerde uitzettingen van karper kwamen zowel in 
Engeland, België als in Nederland veelvuldig voor waarbij soms nagenoeg complete 
karperbestanden zijn weggevaagd. 
 
U begrijpt dat de KSN er veel aan gelegen is om deze ongewenste en ongezonde handel in karper 
uit te bannen. Gesprekken met de OVB hebben er inmiddels toe geleid dat deze organisatie zich 
bereid heeft verklaard om partijen vis die bestemd zijn voor uitzetting te testen op gezondheid. 
Daarnaast werken de KSN en de NVVS al enige tijd samen met de AID en de Britse tegenhanger 
CEFAS en buitenlandse beschermers van karperbestanden (VBK, CAMOU en ECHO). Ofschoon 
dit z’n eerste vruchten heeft afgeworpen, is de KSN zich ervan bewust dat dit probleem nog lang 
niet is opgelost, immers: 
- De controle op beroepsvissers schiet ernstig tekort.  
- Er zijn nauwelijks aanknopingspunten om Nederlandse beroepsvissers die volledig visrecht 

hebben, te beletten levende karpers binnen de EU te verhandelen.  
- De vraag vanuit de hengelsport naar ongecontroleerde (poot)karper is onverminderd groot. 
 
Met name het laatste punt vormde voor de KSN reden om de noodklok te luiden en zich tot u als 
visrechthebbenden in Nederland en België te wenden en u te wijzen op de keerzijde van het 
ongecontroleerd uitzetten van (poot)karper.  



Onderstaand verwoorden wij vier concrete maatregelen waarmee visrechthebbenden de 
ongewenste handel in karper kunnen ontmoedigen. 
 
- Hv’en in Nederland en België krijgen niet zelden karper aangeboden van beroepsvissers. De 

herkomst van deze karper is vaak duister. Gezien de recente ontwikkelingen zouden wij 
graag zien dat hv’en door beroepsvissers aangeboden karper weigeren. Wanneer hv’en 
menen dat zij goede gronden hebben om wel karper van beroepsvissers te betrekken kunnen 
zij zich voor advies wenden tot de KSN. (Klaas van den Herik) 

- Het uitzetten van grotere karper (>5 kilo) getuigt, nog los van de vaak dubieuze herkomst van 
grotere karpers, niet van verantwoord visstandbeheer. De KSN doet een beroep op hv’en om 
bij uitzetting van karper in de toekomst uitsluitend gebruik te maken van k2 of k3 
karpers (max. 4 kilo), die op gezondheid zijn getest door de OVB. 

- Beroepsvissers met volledig visrecht zijn vooralsnog gerechtigd om karper economisch te 
benutten. De economische benutting (bestemd voor consumptiedoeleinden) van kleinere 
schubkarper (<60cm) uit watersystemen waar een florerend bestand aan verwilderde karpers 
aanwezig is, heeft in het algemeen weinig negatieve effecten op de visstand. Noch speelt hier 
het gevaar van verspreiding van virusziektes. Echter, het verhandelen van levende grote 
karper >7,5 kilo afkomstig van wateren waar door hengelaars gevist mag worden, schaadt te 
allen tijde het belang van lokale karpervissers en bedreigt de populaties waar deze karper 
worden uitgezet.  
Spiegelkarperprojecten, die erop gericht zijn een gezond en aantrekkelijk karperbestand op te 
bouwen en (wetenschappelijk) te monitoren, zijn in opkomst. De KSN acht het van groot 
belang dat beroepsvissers dergelijke projecten niet tegenwerken door spiegelkarper (van welke 
maat ook) te verhandelen. VBC’s (VisstandBeheerCommissies) vormen het platform om met 
beroepsvissers te overleggen en afspraken te maken over benutting van onder meer karper. 
(Lees hiervoor eventueel de ‘KSN visie karperbeheer binnen VBC’s’. Deze adviesnota heeft de 
KSN vorig jaar naar alle VBC’s en federaties in Nedreland gestuurd en is terug te vinden op de 
website van de KSN:  
 
http://www.karperstudiegroep.nl/KSN/PDF's/Visie karperbeheer VBC.pdf 
 
De KSN vraagt van vertegenwoordigers van hv’en en federaties in VBC’s om, binnen 
deze VBC’s, met beroepsvissers afspraken te maken die lopende 
Spiegelkarperprojecten niet schaden en de handel in grote levende karper ontmoedigen.  
Gederfde inkomsten, vanwege het terugzetten van karper, van beroepsvissers die beschikken 
over volledig visrecht, kunnen (in de geest van het Beleidsbesluit Binnenvisserij) eventueel 
creatief worden gecompenseerd door bijv: uitbreiding van de bevissingsmogelijkheden in hv-
wateren (denk aan bestandsopnames of het uitvoeren van beheervisserijen) 

- Ook sportvissers (karpervissers) zelf houden de handel in levende karper in gang door het 
overzetten c.q. verhandelen van (grote)karper. De KSN vraagt van hv’en en federaties om 
de vergunningsvoorwaarden voor wat betreft het meenemen van karper te 
heroverwegen. Een terugzetplicht/meeneemverbod voor karper vergemakkelijkt de controle 
en geeft een belangrijk signaal af aan sportvissers.  

 
 
De KSN hoopt van harte dat u deze maatregelen de aandacht geeft die zij volgens ons verdienen. 
Te zijner tijd zullen wij u in samenspraak en samenwerking met de NVVS benaderen om 
onderlinge afspraken over deze beschermende maatregelen vast te leggen in een convenant dat 
hopelijk door zoveel mogelijk hv’en en federaties en wellicht beroepsvissers ondertekend wordt. 
Ten slotte zullen wij ons tot de wetgever wenden met het verzoek een maximummaat voor karper 
in te stellen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
KarperStudiegroep Nederland 
Klaas van den Herik 


