Intentieverklaring ongewenste handel in karper –
visrechthebbenden (hengelsportverenigingen en –federaties,
beheerders van privé/betaalwater)
Achtergrond
Dankzij de Spiegelkarperprojecten (SKP’s) worden in Nederland en Vlaanderen
al sinds 1998 karpers uitgezet in openbaar vaak onderling verbonden, wateren:
rivieren, kanalen, meren enzovoorts. Die 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 waar ze zijn uitgezet. De Belangenvereniging Verantwoord
Karperbeheer (BVK) komt op voor die 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 de karper 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 direct onze
belangen en het zet veel kwaad bloed bij karpervissers.
Rol van visstandbeheerders
Zowel visrechthebbende federaties als hengelsportverenigingen maken voor
uitzettingen in de regel gelukkig gebruik van karpers die zijn geteeld en
gekweekt in een kwekerij. Helaas hebben wij onlangs geconstateerd dat dit niet
altijd (meer) het geval is. Recente voorbeelden waarbij zowel een
karperleverancier als een beroepsvisser (spiegel)karpers afkomstig van
openbaar water (‘wildvang’) hebben verkocht aan een betaalwater en een
verenigingswater hebben ons met de neus op de feiten gedrukt.
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Wat beheerders vaak vergeten is dat bij Spiegelkarperprojecten alle
spiegelkarpers stuk voor stuk worden gefotografeerd. Vroeg of laat zullen
verhandelde en verhuisde karpers dus worden geïdentificeerd, waarbij wij als
BVK en Matching Community (gespecialiseerd in het matchen van karpers aan
een uitzetfoto) niet schromen om dergelijke ‘matches’ wereldkundig te maken.
Wij zijn vastbesloten om een einde te maken aan de handel in karper afkomstig
van wildvang in openbaar water. Wij hebben u daar als visstandbeheerder heel
hard bij nodig!
Dat kan door de volgende intentieverklaring te ondertekenen en er uiteraard
naar te handelen.
Intentieverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij bij de keuze van pootkarper geen
gebruik zal maken van in open(baar) water gevangen karpers (‘wildvang’). Dat
betekent dat:
- De herkomst van geleverde pootkarper altijd duidelijk en verifieerbaar
moet zijn.
- Door beroepsvissers aangeboden karpers afkomstig van openbaar water
worden geweigerd.
- Het opkopen of cadeau krijgen van karper afkomstig van afvissingen in
afgesloten/privé wateren van tevoren wordt gemeld (dat kan bij ons
contact@karperbeheer.nl ).

Naam hsv, federatie, betaal/privéwater:
Handtekening:
De lijst met visstandbeheerders die deze intentieverklaring hebben
ondertekend zullen wij binnenkort publiceren. Zorg dat u ertussen staat!
Namens alle SKP’s,
Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer
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