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1 INLEIDING 

Definitie “recreatievisserij”: niet-commerciële visserijactiviteiten waarmee de mariene levende aquatische 
rijkdommen worden geëxploiteerd voor vrijetijdsbesteding, toerisme of sport. 
 
In deze brochure vindt u een beknopt overzicht van de voornaamste regels waarmee u rekening moet 
houden bij de verschillende vormen van recreatieve visserij aan de Belgische kust. Het gaat om:  

• Zeehengelen, zie 3.1 
• Kruien met een sleepnet, zie 0 
• Passieve strandvisserij, zie 3.3 
• Recreatieve vaartuigen uitgerust met een sleepnet, zie 3.4 

2 ALGEMENE REGELS VOOR ALLE VORMEN VAN 
RECREATIEVE VISSERIJ 

2.1 VERBOD OP COMMERCIALISERING, NACHTVISSERIJ EN SCHADELIJK 
VISTUIG 

Voor alle vormen van recreatieve visserij is het verboden: 
• uw vangsten in de handel te brengen en/of te verkopen 
• op zee te vissen tussen 22:00 uur en 05:00 uur 
• netten die volledig of gedeeltelijk bestaan uit monofilament te gebruiken of aan boord van een 

vaartuig te hebben. Kieuwnetten en warrelnetten zijn wel toegelaten als ze worden gebruikt voor 
passieve visserij door vaartuigen met een visvergunning waarop GNS (kieuwnetten) of GTR 
(warrelnetten) als vistuig vermeld staan. 

• beneden de laagwaterlijn te vissen met: 
o warrelnetten, warnetten, schakels of geankerde kieuwnetten 
o drijfnetten 
o explosieven 
o verdovende of giftige producten 
o elektrische visserij. 
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2.2 VERGUNNINGEN EN CERTIFICATEN 

• Boven de laagwaterlijn (strandzone): raadpleeg het politiereglement van de betreffende 
gemeente of contacteer de gemeente waar u wil vissen, voor het verkrijgen van de 
noodzakelijke vergunning. 

• Beneden de laagwaterlijn:  contacteer de bevoegde federale overheidsinstantie voor het 
verkrijgen van de noodzakelijke certificaten. Specifiek willen we de aandacht vestigen op het 
“certificaat van registratie” (ter vervanging van de zeebrief) en het “certificaat van 
deugdelijkheid” (in geval van bedrijfs- of beroepsmatig gebruik van een pleziervaartuig). Voor 
meer informatie: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart.   

2.3 VISQUOTA RESPECTEREN 

U moet steeds de vastgelegde visquota respecteren. Als het quotum voor een bepaalde vissoort in het 
ICES-gebied IV (Noordzee en Schelde-estuarium) volledig opgebruikt is, dan mag u niet meer op die soort 
in dat gebied vissen. 
 
Voor een overzicht van de meest recente bepalingen inzake visquota: zie nieuwsberichten op onze 
website. 

2.4 MINIMUMINSTANDHOUDINGSREFERENTIEGROOTTES 

U moet steeds de minimuminstandhoudingsreferentiegroottes van de gevangen zeevis respecteren. Als 
een vis niet aan het opgelegde minimum voldoet, moet deze onmiddellijk in zee worden teruggezet. U 
mag deze vis niet aan boord houden, overladen, aanvoeren, vervoeren, opslagen of uitstallen.  
 

• U meet de grootte van de vissen vanaf de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin (zie 
onderstaande afbeelding)  
 

 
• Als u onderstaande soorten aan boord houdt en/of aanvoert, dan moet het voor 

controledoeleinden altijd mogelijk zijn om de minimuminstandhoudingsreferentiegroottes te 
bepalen. Van deze soorten mag u de vis dus bv. niet koppen of enkel de filet overhouden.  

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart
https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij
https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij
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Vissoort Minimuminstandhoudingsreferentiegroottes 

Horsmakreel 15 cm 
Kabeljauw 35 cm  
Schartong      20 cm                               

Zwarte koolvis 35 cm 
Haring 20 cm 

Tong                 25 cm 

Leng 63 cm 
Schol                  27 cm  

Tongschar             25 cm  
Wijting              27 cm                              
Heek                 27 cm                               
Bot 25 cm  

Schar 23 cm  
Schelvis                30 cm 

Witte koolvis (vlaswijting)   30 cm                                                           
Griet 32 cm 

Tarbot 32 cm  
Makreel                30 cm                              

Poon 20 cm  
Steenbolk                     20 cm  

Roggen                     50 cm  
Zeebaars 42 cm 

Zeeduivel (geheel)            500 gr aanvoergewicht  
Zeeduivel (gekopt)          200 gr aanvoergewicht  
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3 SPECIFIEKE BEPERKINGEN PER VORM VAN RECREATIEVE 
VISSERIJ  

3.1 ZEEHENGELEN 

3.1.1 Algemene principes 
U moet de vis in gehele staat houden, maar u mag de ingewanden verwijderen. 
 
Specifieke regeling inzake zeebaars in 2022:  

• Van 1 januari 2022 t.e.m. 28 februari 2022 geldt de regeling “catch and release”1 op zeebaars.  
• Van 1 maart 2022 t.e.m. 31 juli 2022 mag u maximaal 2 zeebaarzen per visser en per dag vangen 

en aan boord houden, daarbij moet u ook de minimuminstandhoudingsreferentiegrootte 
respecteren.  

3.1.2 Op het strand of de vaste kunstwerken langs de kust 
• Als u vist van op de staketsels van de haven, mag u de scheepvaart niet hinderen. 
• Op sommige plaatsen langs de Belgische kust is het verboden te hengelen: bv. de strekdammen 

van de haven van Zeebrugge. Raadpleeg op voorhand steeds het politiereglement van de 
gemeente waarin u vist. 

• In het natuurreservaat aan de “Baai van Heist” geldt een totaal visverbod.       

3.1.3  Met een vaartuig                                                                                                                                                            
• U mag hengelen in de 3-mijlszone, de 12-mijlszone en de hele exclusieve economische zone (E.E.Z.), 

met uitzondering van gebieden waarvoor een “real-time closure” (RTC) van toepassing is en op 
voorwaarde dat het quotum voor de bepaalde vissoort in het betreffende ICES-gebied (zone IV: 
Noordzee) niet is uitgeput. Voor de meest recente bepalingen: zie nieuwsberichten op onze 
website. 

• Tijdens zeereizen mag u op uw vaartuigen alleen vistuig aan boord hebben dat nodig is voor het 
niet-geautomatiseerd zeehengelen. 

• Het is verboden om in totaal meer dan 15 kg kabeljauw per ingescheepte persoon en per zeereis 
aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis wordt in hele staat aangevoerd en mag 
ontdaan zijn van ingewanden. 

  

                                                 
1 Catch and release: opgevangen vis moet onmiddellijk na de vangst levend teruggezet worden in zee. 

https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij
https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij
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3.2 KRUIEN MET EEN SLEEPNET 

• Voor deze vorm van actieve (strand)visserij zijn er geen technische beperkingen op het gebied van 
maaswijdte. 

• In het natuurreservaat aan de “Baai van Heist” geldt een totaal visverbod.       
 
Raadpleeg op voorhand steeds het politiereglement van de gemeente waarin u vist, aangezien 
deze specifieke bepalingen kan bevatten over de uitvoering van de recreatieve visserij in de 
strandzone. 

3.3 PASSIEVE STRANDVISSERIJ 

• Maaswijdten: 
o voor de passieve strandvisserij gelden de technische bepalingen in verband met de 

minimum maaswijdte van de netten zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 517/2008 
van de Commissie van 10 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 850/98 wat betreft de bepaling van de maaswijdte en de meting van de 
twijndikte van visnetten 

o als u platte netten, ankerkuilen of kartennetten gebruikt is de minimum maaswijdte 70 
mm over het hele net.   

• Op het strand is het verboden om met vaste netten te vissen op zeebaars. 
• In sommige gemeenten gelden voorwaarden voor: 

o het identificeren van de netten (bv. nummering boeien) 
o de gebruiksperiode (bv. na 15 september)  
o de markering van het vistuig (bv. gele boeien) 

 
Raadpleeg op voorhand steeds het politiereglement van de gemeente waarin u vist, aangezien 
deze specifieke bepalingen kan bevatten over de uitvoering van de recreatieve visserij in de 
strandzone. 

3.3.1 Warrelnetten 
Het is verboden warrelnetten te gebruiken bij de strandvisserij. 

3.4 RECREATIEVE VAARTUIGEN UITGERUST MET EEN SLEEPNET 

Het is verboden voor de eigenaars of gebruikers van vaartuigen die niet beschikken over een 
visvergunning (= recreatieve vaartuigen) om: 

• te vissen voorbij de zone van drie zeemijl van de kust. Deze zone wordt gemeten vanaf de 
basislijnen vanwaar de territoriale wateren van België worden bepaald 

• te vissen op vissoorten waarvoor een visquotum geldt, deze vissoorten aan boord te houden of 
aan land te brengen. 

 
  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 9 van 10 Recreatieve visserij aan de Belgische kust 23.05.2022  

U mag enkel vissen met sleepnetten uitgerust voor garnaalvisserij onder de volgende voorwaarden:   
• vissoorten die u als bijvangst vangt, mag u niet aan boord houden en moet u onmiddellijk met 

de hand of een mechanische zeef sorteren en terug in zee zetten  
• de garnaalvangsten mogen niet verkocht of in de handel gebracht worden. 

 
Vaartuigen die uitgerust zijn met bordennetten met een maaswijdte van 16 tot 31 mm (TR3) moeten het 
hele jaar een zeeflap hebben:    

• de zeeflap moet zo in de korre zijn aangebracht dat de vangst die in de kuil terechtkomt eerst 
door de zeeflap gesorteerd wordt, terwijl de mariene organismen en allerhande materiaal die door 
de zeeflap worden tegengehouden, worden afgevoerd. 

• de maaswijdte van de zeeflap is maximaal 70 mm. 
 
Het is verboden tweelingnetten en/of kelen te gebruiken. 

3.4.1 Vaartuigen kleiner dan 8 meter 
Als eigenaar of gebruiker van dergelijke vaartuigen mag u enkel vissen: 

• ofwel met één boomkor waarvan de korrestok niet langer is dan 3 m. Het betreft de totale lengte 
van de boom tussen de uiterste punten met alle toebehoren erbij.  

• ofwel met één bordennet waarvan de bovenpees, inclusief stroppen en kabels, niet langer is dan 
4,5 meter, gemeten vanaf de binnenzijde van het ene bord tot de binnenzijde van het andere 
bord. 

 
De korrestok van de boomkor moet uit één stuk bestaan en mag niet verlengbaar zijn. 

3.4.2 Vaartuigen groter dan 8 meter 
Als eigenaar of gebruiker van een dergelijk vaartuig mag u enkel vissen met één bordennet waarvan de 
bovenpees, inclusief stroppen en kabels, niet langer is dan 4,5 meter, gemeten vanaf de binnenzijde van 
het ene bord tot de binnenzijde van het andere bord. 
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4 REFERENTIELIJST RELEVANTE WETGEVING 

Afkorting Titel Vlaamse wetgeving Codering 
MB 8 juli 2022 Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik 

van zeeflappen bij de garnaalvisserij 
 

MB 22 december 2021 Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen 
voor het jaar 2022 tot het behoud van de visbestanden in zee 

 

BVR 9 september 2016 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en 
het beheer van de visbestanden en voor controle op de 
visserijactiviteiten 

2016-09-09/03 

 
Afkorting Titel Federale wetgeving Codering 
KB 21 december 2001 Koninklijk besluit betreffende de soortenbescherming in de 

zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België 
2001-12-21/72 

KB 4 augustus 1981 Koninklijk besluit houdende politie- en scheepvaartreglement 
voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van 
de Belgische kust 

1981-08-04/31 

 
Afkorting Titel Europese wetgeving Codering 
Verordening (EU) 
2019/1241 

Verordening betreffende de instandhouding van visbestanden 
en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van 
technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) 
nr. 1967/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de 
Verordeningen (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, 
(EU) 2019/472 en (EU) 2019/1022 van het Europees Parlement en 
de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, 
(EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 
812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad 

 

Verordening (EU) 
1380/2013 

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees parlement en 
de raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 
en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van 
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de 
Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad 

 

Verordening (EU) 
2022/109 

Verordening (EU) 2022/109 van de Raad van 27 januari 2022 tot 
vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor 
sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de 
wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in 
bepaalde Wateren buiten de Unie van toepassing zijn 

 

 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1009264&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1009264&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1036787&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1036787&param=inhoud
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