
Intentieverklaring karperkwekers en –leveranciers 

handel in pootkarper

Achtergrond

Dankzij de Spiegelkarperprojecten (SKP’s) worden in Nederland en Vlaanderen 

al sinds 1998 karpers uitgezet in onderling verbonden wateren: rivieren, 

kanalen, meren enzovoorts. Deze karpers worden uitgezet en bekostigd door 

visrechthebbenden: hengelsportverenigingen en -federaties. Alle spiegelkarpers

van openbaar water zijn voor uitzetting stuk voor stuk gefotografeerd en 

worden nauwlettend gevolgd door een systeem van matching aan de hand van 

vangstfoto’s: SKP-monitoring. 

Uiteraard is er de SKP’s veel aan gelegen dat uitgezette karpers een lang leven 

hebben in het water waarin ze zijn uitgezet. De Belangenvereniging 

Verantwoord Karperbeheer (BVK) komt op voor de belangen van de SKP’s in 

Nederland en België. 

Al sinds het begin van de SKP’s zijn we ons ervan bewust dat er beroepsvissers  

zijn die gerechtigd zijn om schubvis, waaronder karper, te vangen en te 

verhandelen. Helaas is het ons (nog) niet gelukt om de wetgever ervan te 

overtuigen dat karper in veel openbaar water een beschermde positie verdient.

Om die reden hebben wij de afgelopen twintig jaar bij al degenen die een rol 

spelen bij de handel in levende karper meermaals een beroep gedaan op 

sportiviteit, redelijkheid, billijkheid en fatsoen. Het verhandelen van karper, 

zeker als het gaat om door de hengelsport (SKP’s) uitgezette karper, schaadt dat

direct onze belangen en zet dat veel kwaad bloed bij karpervissers. 

De meeste karperkwekers en -leveranciers maken bij hun handel in pootkarper 

in de regel gebruik van karpers die zijn geteeld en gekweekt in een kwekerij. 

Helaas hebben wij onlangs geconstateerd dat dit niet altijd (meer) het geval is. 

Een recent voorbeeld waarbij een bekende karperleverancier (spiegel)karpers 

afkomstig van open water heeft verhandeld, heeft ons met de neus op de feiten

gedrukt. 

Veel SKP-coördinatoren hebben direct aangegeven dat ze met dergelijke 

karperkwekers/leveranciers geen zaken meer willen doen. Handel in karper 

afkomstig van openbaar water blijkt dus funest voor de relatie tussen de 

hengelsport (SKP’s) en karperkwekers/leveranciers. Wij denken dat het mogelijk

is die relatie goed te houden/krijgen op voorwaarde dat kwekers/leveranciers 
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niet (langer) meedoen aan de handel in levende karper afkomstig van openbaar

water. 

Daarom vragen wij u als karperkweker/leverancier de volgende 

intentieverklaring te ondertekenen. 

Intentieverklaring

Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij bij het leveren van pootkarper geen 

gebruik zal maken karpers afkomstig van in openbaar water gevangen karpers. 

Dat betekent dat:

- Door beroepsvissers bij u aangeboden karper afkomstig van openbaar 

water worden geweigerd. 

- De herkomst van geleverde pootkarper altijd duidelijk en verifieerbaar 

moet zijn.

- Het opkopen en doorverkopen van partijen karper afkomstig van 

afvissingen in afgesloten wateren (polders, afgesloten plassen en 

dergelijke) van tevoren wordt gemeld bij de hengelsport. 

Naam kweker/leverancier: 

Handtekening:

De lijst met kwekers/leveranciers die deze verklaring hebben ondertekend 

zullen wij binnenkort publiceren.  

Namens alle SKP’s: 

Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer

   

Restricted Information and Basic Personal Data


