Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van
diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw

tot wijziging van

Bijlage XXXIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot
uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid
Bijlage XXXIII. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en
16.4.27, derde lid, van het decreet
Enig artikel. Het niet voldoen aan de onderstaande wettelijke verplichtingen, vermeld in de
wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk:

Artikel

Wettelijke verplichting

4

In de waterlopen aangeduid in artikel 2, mag ieder die
van een visverlof voorzien of vrijgesteld is, vissen met
een of twee hengels en met de peur, al naar de rechten
die hij bezit op grond van het verlof of de vrijstelling;
het gebruik van de voornfles en van het kreeftennet is
geoorloofd onder de voorwaarden door de Koning te
bepalen.

5

Zij die krachtens de bepalingen van deze wet het
visrecht uitoefenen in de waterlopen aangeduid in artikel
2, mogen voor de uitoefening van dit recht gebruik
maken van de oever over een breedte van 1.50 m
maximum berekend vanaf de boord die de waterloop
bespoelt in zijn hoogst bereikte peil zonder te
overstromen.

7

Niemand mag vissen in de wateren waarop deze wet
van toepassing is, zonder voorzien te zijn van een
regelmatig visverlof.

15

Het is verboden om het even welke levende vis, behalve
paling, afkomstig uit viswater waarop de wetgeving van
toepassing is, aan dit viswater te onttrekken en te
vervoeren.

16

In afwijking van artikel 15 mag elke hengelaar
maximaal vijf levende aasvisjes kleiner dan of gelijk aan
15 centimeter vervoeren en tijdens het hengelen in zijn
bezit houden. De Vlaamse Regering kan het gebruik, de
wijze van transport en de soorten aasvisjes nader
omschrijven.

18

De houders van vergunningen mogen, terwijl zij vissen,
in hun vaartuigen, korven of om het even welke
benodigdheden, geen andere vissen hebben dan die

Pagina 1 van 2

waarvan de vangst geoorloofd is krachtens de
vergunning.
19

De schippers op de bevaarbare of vlotbare stromen
rivieren of kanalen, mogen in hun schepen of
uitrustingen generlei zelfs geoorloofd visnet of vistuig
hebben, behalve een hengel.

23

Het is verboden om te vissen in de wateren die vallen
onder het toepassingsgebied van deze wet zonder de
toestemming van degene aan wie het visrecht behoort.

25

Het is verboden vis uit te storten in de wateren waarop
deze wet van toepassing is, zonder de machtiging van
de Minister, die de riviervisserij in zijn bevoegdheid
heeft, of van zijn afgevaardigde.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw

tot

Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Koen VAN DEN HEUVEL
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