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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 houdende een tijdelijk 

visverbod in het bekken van de Zwalm in uitvoering van artikel 14 van 
de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij  
 
Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

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

- het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de 

riviervisserij, artikel 11; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van 

beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern 

verzelfstandigde agentschappen, artikel 17, 4°; 

- het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 1 

januari 2020 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 25, §1, 1°. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- In het Zwalmbekken komen heel wat populaties van zeldzame vissoorten voor. Door het gebrek 

aan neerslag zijn de waterpeilen abnormaal laag en concentreren de vissen zich in de diepere 

poelen van de rivier. Door de zeer hoge temperaturen zijn de vissen bovendien erg gevoelig voor 

verstoring en is het momenteel niet aangewezen om te hengelen. 

 

 

HET AFDELINGSHOOFD ADVIEZEN, VERGUNNINGEN, ERKENNINGEN EN SUBSIDIES VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. §1. In het bekken van de Zwalm wordt een tijdelijk visverbod ingesteld.  

 

§2. Het visverbod is geldig vanaf de dag van ondertekening van dit besluit tot en met 31 

augustus 2020. 

 

§3. De stewards van de Vereniging Vliegvissen Vlaamse Ardennen (VVVA) zullen de inhoud van 

dit besluit kenbaar maken aan de lokale hengelaars. 

 

Art. 2. Het niet naleven van de bepalingen van de vergunning kan aanleiding geven tot een 

bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctionering volgens titel XVI van het decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

Brussel, 7 augustus 2020 

 

Het afdelingshoofd AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

 

 

 

 

Jeroen NACHTERGAELE, met verlof, 

i.o. Dries Gorissen 
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