Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van
besluiten inzake leefmilieu en landbouw

tot wijziging van diverse

Bijlage XXXIV 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 XXXIV. 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
het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1
juli 1954 op de riviervisserij, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk:
Artikel
8

11

12, §2, §3, §4, §5 eerste
lid

Wettelijke verplichting
Het agentschap bepaalt de vorm van het visverlof.
Een visverlof kan worden verkregen op een van de
volgende wijzen :
1° op het postkantoor;
2° door middel van een internetapplicatie die wordt
beheerd door of in opdracht van het agentschap.
Een visverlof is persoonlijk en geldt alleen voor het jaar
waarin het is afgegeven.
Het vissen met een visverlof dat niet is afgegeven met
toepassing van het eerste en het tweede lid, wordt
gelijkgesteld met het vissen zonder visverlof.
Het is verboden te vissen op de volgende plaatsen :
1° in sluizen;
2° van boven op de bruggen van de waterwegen;
3° in vispassages;
4° in gedeelten van de waterlopen als het peil
abnormaal laag is of als zich uitzonderlijk hoge
visconcentraties voordoen;
5° op alle plaatsen, zowel vanaf de oever als op het
water, waar het agentschap ter plaatse door middel van
de signalisatie, opgenomen in bijlage 2, die bij dit
besluit is gevoegd, een tijdelijk of permanent visverbod
heeft aangeduid.
§ 2. Het vissen is onderworpen aan de volgende
beperkingen :
1° in alle wateren is het verboden te vissen op
zalmachtigen in de periode van 1 oktober tot en met 28
februari;
2° in alle onbevaarbare waterlopen, in de waterwegen of
delen daarvan, opgesomd in bijlage 3, die bij dit besluit
is gevoegd, en in de visplassen, opgesomd in bijlage 3,
is het verboden :
a) te vissen op snoek en snoekbaars in de periode van 1
maart tot en met 31 mei;
b) te vissen op alle andere vissoorten in de periode van
16 april tot en met 31 mei;
c) nachtvisserij uit te oefenen.
§ 3. Alle vissen die toevallig gevangen worden in de tijd
waarin dat volgens paragraaf 2 verboden is, moeten
onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst
worden vrijgelaten.
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13, eerste lid, 1°, 2°, 4°
t/m 8° en tweede lid

14

15, §1, §2, §3, §4, §5

In alle wateren moet elke gevangen vis onmiddellijk en
voorzichtig in het water van herkomst worden
vrijgelaten tijdens het vissen in de periode van 16 april
tot en met 31 mei of tijdens de nachtvisserij. Tijdens de
nachtvisserij mag een visser evenmin vis in het bezit
hebben die buiten de periode van nachtvisserij is
gevangen.
In alle wateren is het gebruik van aasvissen verboden
in de periode van 16 april tot en met 31 mei.
§ 4. Nachtvisserij is toegestaan in de waterwegen of
delen daarvan die niet in bijlage 3 zijn opgesomd en in
de visplassen die niet in bijlage 3 zijn opgesomd.
Daarbij is echter het gebruik van aasvissen en het
gebruik van kunstaas met een totale lengte van meer
dan 2 cm verboden.
§ 5. De volgende afwijkingen zijn van toepassing :
1° in afwijking van paragraaf 2, 2°, b), is het
vliegvissen toegestaan in de periode van 16 april tot
en met 31 mei;
2° in afwijking van paragraaf 2, 2°, b) en c), is het
altijd en in alle wateren toegestaan met de peur op
paling te vissen;
3° in afwijking van paragraaf 3, tweede lid, mogen
vissers tijdens het vissen in de periode van 16 april tot
en met 31 mei of tijdens de nachtvisserij alleen paling
in het bezit hebben of meenemen op voorwaarde dat
ze gebruik maken van één peur en geen andere hengel
gebruiken.
De volgende vistuigen en wijzen van vissen zijn
verboden :
1° onder het ijs vissen;
2° gekleurde maden gebruiken;
4° in de periode van 1 maart tot en met 31 mei in alle
onbevaarbare waterlopen, in de waterwegen of delen
daarvan, opgesomd in bijlage 3, en de visplassen,
opgesomd in bijlage 3, aasvissen gebruiken en
kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm
gebruiken;
5° eenzelfde hengel van meer dan drie enkelvoudige
of veelvoudige haken voorzien;
6° met meer dan twee hengels tegelijk vissen;
7° in de periode van 1 december tot en met 28
februari en van 16 april tot en met 31 mei wadend
vissen;
8° een leefnet gebruiken.
In het eerste lid, 7°, wordt verstaan onder wadend
vissen : de wijze van vissen waarbij de visser zich
tijdens het vissen door het water verplaatst over de
bedding van de rivier.
Het gebruik van de hengel is alleen geoorloofd voor
zover de visser zich in de mogelijkheid bevindt de
hengel voortdurend te bewaken.
Het schepnet mag alleen worden gebruikt om de met de
hengel gevangen vis weg te nemen.
§ 1. Een visser mag:
1° maximaal twintig vissen kleiner dan of gelijk aan 15
cm, waarvan maximaal vijf levende, vervoeren en
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tijdens het hengelen in zijn bezit houden;
2° maximaal vijf dode vissen groter dan 15 cm
vervoeren en tijdens het hengelen in zijn bezit houden.
De vissen, vermeld in het eerste lid, mogen uitsluitend
behoren tot de volgende soorten: baars, beekforel,
blankvoorn, brasem, (kol)blei, paling, rietvoorn,
riviergrondel, snoekbaars en winde. Alle andere
vissoorten worden na de vangst onmiddellijk en
voorzichtig in het water van herkomst vrijgelaten.
§ 2. Levende vissen mogen uitsluitend in een
visemmer bewaard en vervoerd worden.
In het eerste lid wordt verstaan onder visemmer: een
emmer of recipiënt die gevuld is met water waarin
vissen levend in bezit gehouden en vervoerd kunnen
worden.
§ 3. Voor de volgende vissoorten gelden beperkingen
voor de maten bij het in bezit houden overeenkomstig
paragraaf 1:
1° beekforel, paling: minimummaat 30 cm;
2° snoekbaars: minimummaat 45 cm en
maximummaat 70 cm.
Vissen kleiner dan de minimummaten of groter dan de
maximummaat, vermeld in het eerste lid, worden na
de vangst onmiddellijk en voorzichtig in het water van
herkomst vrijgelaten.
§ 4. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1, 2
en 3 gelden voor de volgende vissoorten beperkingen
voor het bezit of vervoer ervan:
1° snoekbaars: een visser mag maximaal drie stuks
vervoeren en tijdens het hengelen in zijn bezit
houden;
2° paling: een visser mag maximaal drie stuks
vervoeren en tijdens het hengelen in zijn bezit houden.
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§ 5. De lengte van de vis wordt gemeten in rechte lijn
van de punt van de bek tot het uiteinde van de
staartvin. Gevangen vissen mogen ter plaatse niet
ontdaan worden van kop of staart en mogen niet ter
plaatse geconsumeerd worden.
§ 1. Wedstrijden moeten voldoen aan de volgende
voorwaarden:
1° minstens één maand vooraf wordt meldingsbewijs
gedaan aan het agentschap. Dit meldingsbewijs wordt
door de wedstrijdverantwoordelijke getoond op elk
verzoek van de officieren van de gerechtelijke politie
en van de toezichthouders die belast zijn met het
toezicht op de naleving van de regelgeving over de
riviervisserij;
2° het voederen wordt beperkt tot maximaal 10 liter
klaargemaakt voer per deelnemer per wedstrijd;
3° de hengelvangstgegevens van elke wedstrijd
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worden geregistreerd en jaarlijks aan het agentschap
bezorgd.
§ 2. In afwijking van artikel 12, § 3, artikel 13, eerste
lid, 8°, en artikel 15, §§ 1 tot 4, mogen vissen het
hele jaar door zonder beperking in aantal bewaard
worden in een leefnet tijdens een wedstrijd die voldoet
aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1.
Alle gevangen vissen worden in voldoende grote
leefnetten bewaard tot na de weging of meting. Snoek,
snoekbaars en de soorten, opgenomen in bijlage 1, die
bij dit besluit is gevoegd, mogen niet in een leefnet
bewaard worden.
Na weging, meting of telling wordt elke vis
onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst
vrijgelaten.
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

Pagina 4 van 4

