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Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 
 

Besluit van het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, erkenningen en 
subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos betreffende het 

instellen van maatregelen voor zeebaars op het Boudewijnkanaal in 
uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij 
 
 

HET AFDELINGSHOOFD ADVIEZEN, VERGUNNINGEN, ERKENNINGEN EN SUBSIDIES VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 

 

 

Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 14; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie 

van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de 

Vlaamse overheid, artikel 16, 4°; 

 

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 16 

november 2015 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 22, §1, 1°; 

 

Overwegende de Verordening (EU) 2016/72 van de Europese Raad van 22 januari 2016 met 

betrekking tot de zeebaars, waarbij aan een minimummaat wordt opgelegd van 42 cm en waarbij 

een vangstlimiet van 1 zeebaars wordt opgelegd aan recreatieve vissers in de tweede jaarhelft; 

 

Overwegende het belang van het Boudewijnkanaal als opgroeigebied voor juveniele zeebaars 

afkomstig uit de Noordzee, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

 

Artikel 1. §1. In het Boudewijnkanaal wordt vanaf de datum van ondertekening van dit besluit tot 

en met 31 december 2020 een minimummaat voor zeebaars (Dicentrarchus labrax) ingesteld van 

42 cm. Elke gevangen zeebaars kleiner dan 42 cm moet onmiddellijk en voorzichtig in het water 

van herkomst worden vrijgelaten. 

 

§2. Van 1 januari tot en met 30 juni moet elke gevangen zeebaars in het Boudewijnkanaal, 

ongeacht de minimummaat, onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden 

vrijgelaten. Een visser mag in het Boudewijnkanaal maximaal 1 zeebaars onttrekken en vervoeren 

tussen 1 juli en 31 december.  
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Art. 2. De hengelaars worden in kennis gesteld van de bepalingen in artikel 1 via de bijkomende 

vergunning die ze nodig hebben om te mogen vissen in het Boudewijnkanaal. Deze bijkomende 

vergunning is verkrijgbaar bij de bevoegde waterbeheerder van het Boudewijnkanaal: 

Havenbestuur Zeebrugge, P. Vandammehuis, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge. 

 

 Dit besluit wordt minstens kenbaar gemaakt op de website van het Agentschap voor Natuur en 

Bos (www.natuurenbos.be/visserij en op de website van de Provinciale Visserijcommissie van de 

provincie West-Vlaanderen (visserijcommissiewvl.wordpress.com).   

 

Art. 3. De volgende regelingen worden opgeheven: 

1° Het besluit van het hoofd van de Afdeling Beleid van het Agentschap voor Natuur en Bos van 18 

december 2014 betreffende het instellen van een minimummaat voor zeebaars op het 

Boudewijnkanaal in het kader van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij; 

2° Het besluit van het hoofd van de Afdeling Beleid van het Agentschap voor Natuur en Bos van 15 

mei 2015 betreffende het instellen van maatregelen voor zeebaars op het  Boudewijnkanaal in het 

kader van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij. 

 

 

 

Brussel, 29 februari 2016 

 

 

 


