HANDLEIDING VOOR DE VISSERS JAAR 2021
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Elrits
Grondel
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Bittervoorn
Verboden visvangst
Beperkte visvangst op zaterdag, zondag en feestdagen
Toegelaten visvangst

VISSEIZOEN
Algemeen gesteld is het zo, dat het vangen van witvis (karper, rietvoorn, kopvoorn, winde, zeelt,
blankvoorn, brasem) verboden is van eind maart tot begin juni.

WETTELIJKE MAAT VAN DE VISSEN

Opmerking: dit is een louter richtinggevende tabel die geen specifieke gevallen vermeldt.
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ENKELE IN ACHT TE NEMEN VOORSCHRIFTEN
Om in geopend voor visvangst wateren van het Brussels Gewest (o.a. het Kanaal en
verschillende vijvers) te mogen vissen, dienen volgende voorwaarden in acht te worden
genomen:





in het bezit zijn van een gewestelijk visverlof dat geldig is in het lopende jaar ;
de uren en data van de opening en de sluiting van het visseizoen naleven ; Nachtvissen is
verboden (d.w.z. vanaf een halfuur na zonsondergang tot een halfuur voor zonsopgang, officiële
uren van het KMI).
gebruik maken van toegelaten visgerei ;
in voorkomend geval, de toestemming van de titularis van het visrecht hebben

Een besluit van de Regering zal binnenkort goedgekeurd worden om de praktijk van de visvangst te
reglementeren. Bij gebrek aan dit besluit, is het altijd een oud koninklijk besluit dat van toepassing is.

VISVERLOF:
Het visverlof, dat voor één jaar geldig is, wordt uitsluitend in enkele Postkantoren (Bpost) van
het Brussels Gewest afgeleverd.
 7,95 € : vissen langs de kade met maximum 2 lijnen ;
 20,34 € : vissen vanop een boot met maximum 2 lijnen.
Bij elk behaald visverlof mogen tevens ook de vismethodes waarvoor een goedkoper verlof
volstaat, worden aangewend.

AFMETINGEN VAN DE VOORNAAMSTE VISTUIGEN EN GEBRUIK:




hengel : lengte vrij te bepalen : er mogen maximum 3 haken worden gebruikt ;
schepnet : met vrije afmetingen ;
bootshaak: verboden.

VISRECHT :



In het Kanaal is het vissen geoorloofd voor alle personen die in het bezit zijn van een gewestelijk
visverlof.
In onbevaarbare waterlopen is naast het visverlof tevens de toestemming van de titularis van het
visrecht vereist. Die kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld: visvereniging
voor de vijvers).
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KAART VAN DE HENGELZONES :
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