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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

Advies. Maatregelen tot behoud van de visbestanden 

Mevrouw de viceminister-president 

De SALV heeft op 31 januari 2022 uw adviesvraag in goede orde ontvangen en 

dankt u om in dit dossier bevraagd te worden. Voorliggende reactie werd bin-

nen de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV voorbereid en 

door de SALV op 18 februari 2022 bekrachtigd. 

Situering  

Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR 

tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding 

en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten 

voert op vier niveaus wijzigingen door: 

1. De handhaving van het verbod op het gebruik van fijndradige kieuw- 

en warrelnetten (uit monofilament) wordt juridisch versterkt. Een uit-

zondering is voorzien voor professionele passieve visserij. 

2. Het besluit actualiseert enkele verwijzingen naar Europese regelgeving. 

3. Het besluit neemt onduidelijkheden weg wat het labelen van viskisten 

betreft. 

4. De toegang tot de driemijlszone wordt verfijnd in functie van de wijzi-

ging van 21 februari 20201 van het visvergunningenbesluit op het vlak 

van de maximale brutotonnenmaat van vervangende vissersvaartuigen 

(die van 70 naar 80 BT aangepast wordt). 

 

1  Cf. het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2020 tot wijziging van artikel 7 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot instelling van een visvergunning en 

houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de 

instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden. 
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Advies 

De SALV onderschrijft het voorliggende voorontwerp van besluit, maar vraagt 

wel om erover te waken dat  fijndradige (net)weefsels, gelijkaardig aan de ver-

boden kieuw- en warrelnetten uit monofilament, niet in andere toepassingen 

dan visserij gebruikt zouden worden en aldus buiten het ingestelde verbod 

zouden vallen. 

 

Hoogachtend  

 

 

Hendrik Vandamme Emiel Brouckaert        Koen Carels 

Voorzitter SALV Voorzitter TWV        Secretaris SALV 

 


