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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 in 2023 voor de bescherming van zeebaars 

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 van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 

1954 op de riviervisserij, artikel 3, 1°; 

- het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en aanvullende 

delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd 

Agentschap voor Natuur en Bos, artikel 7, 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: 

- De huidige toestand van zeebaars in de Noordzee is zorgwekkend en bijkomende 

maatregelen ter bescherming van de soort zijn noodzakelijk. 

- Sommige brakke wateren, die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 1 juli 1954 

op de riviervisserij, zijn van belang als opgroeigebied voor juveniele zeebaars, afkomstig uit de 

Noordzee en de Westerschelde. 

- De Europese Raad heeft een Verordening vastgesteld betreffende de vangstmogelijkheden in 

EU wateren in 2023. Via dit besluit worden voor zeebaars in de binnenwateren, die vallen onder 

het toepassingsgebied van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, dezelfde maatregelen 

ingesteld zoals die van toepassing zijn op zee via de Verordening. Het betreft art. 11 punt 5 

van ‘Verordening (EU) 2023/194 van de Raad van 30 januari 2023 tot vaststelling, voor 2023, 

van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden welke in de wateren van de Unie en, 

voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, en 

tot vaststelling, voor 2023 en 2024, van dergelijke vangstmogelijkheden voor bepaalde 

diepzeevisbestanden’. 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.028.01.0001.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2023%3A028%3AFULL
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 HET AFDELINGSHOOFD ADVIEZEN, VERGUNNINGEN, ERKENNINGEN EN SUBSIDIES VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Voor zeebaars (Dicentrarchus labrax) geldt een minimummaat van 42 cm. Elke 

gevangen zeebaars kleiner dan 42 cm wordt na vangst onmiddellijk en voorzichtig in het water 

van herkomst worden vrijgelaten. 

 

Art. 2. Voor zeebaars gelden bovendien de volgende beperkingen: 

1° van 1 januari 2023 tot en met 31 januari 2023 geldt een meeneembeperking van twee 

zeebaarzen: een hengelaar mag per dag maximaal twee zeebaarzen vervoeren en tijdens het 

hengelen in zijn bezit houden; 

2° van 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2023 moet elke gevangen zeebaars, ongeacht de 

lengte, onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten; 

3° van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023 geldt een meeneembeperking van twee 

zeebaarzen: een hengelaar mag per dag maximaal twee zeebaarzen vervoeren en tijdens het 

hengelen in zijn bezit houden. 

 

Art. 3. Dit besluit wordt aan de hengelaars kenbaar gemaakt op de website van het 

Agentschap voor Natuur en Bos op natuurenbos.vlaanderen.be/zeevissen en op 

natuurenbos.be/visserij. 

 

Art. 4. Dit besluit is geldig van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 

 

 

Brussel,  

 

 Het afdelingshoofd AVES ad interim van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

  

  

  

  

  

  

Filiep CARDOEN 

https://natuurenbos.vlaanderen.be/zeevissen
https://natuurenbos.be/visserij
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