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Voorgeschiedenis 

 Gemeenteraadsbesluit van 15 mei 2007: Goedkeuring uniform gemeentelijk 
politiereglement voor de politiezone HEKLA. 

 Gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2008: Aanpassen uniform gemeentelijk 

politiereglement – Politiezone Hekla – Afdeling III visvijvers Art. 237 tot 258 
 

Feiten en context 
 In de zomervakantie zijn er vaak problemen met jonge vissers die zich niet houden 

aan de spelregels en vaak afval en gebroken vislijnen achterlaten. Deze achter 

gelaten lijnen en haken kunnen nefast zijn voor de watervogels, maar evengoed 
voor de fonteinen in de parkvijver. 

 Nu bestaat er geen mogelijkheid om tegen deze roekeloze vissers op te treden. 
 Op vraag van de visclub werd er een ontwerp reglement opgemaakt. De visclub 

heeft enkele punten opgegeven die zeker vermeld moeten staan in het 

visreglement. 
 Bij de besprekingen in 2005 en 2006 van het uniform gemeentelijk politiereglement 

werd een gedeelte van het visreglement voor de gemeente Lint er uit gelicht.  
 De artikelen die men toen open gelaten heeft worden er nu voor Lint ingevoegd 

mits enkele aanpassingen. 

 De gemeente wenst, op vraag van de visclub, een visvergunning in te voeren, 
zodat men controle krijgt over wie er in Lint komt vissen. Op deze manier kan men 

roekeloze vissers ook sanctioneren. 
 Na een jaar van toepassing in Lint, blijken in deze rubrieken nog enkele 

tekortkomingen  te staan. 
 
Juridische grond 

 Wet van 13 mei 1999 en wijzigingen in verband met de invoering van de 
gemeentelijke administratieve sancties. 

 Het koninklijk besluit van 7 januari 2004 waarbij de procedure tot aanwijzing van 
de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 
1999. 

 De omzendbrieven OOP 30bis van 3 januari 2005 en OOP 30ter van 10 november 
2005 met inbegrip van latere wijzigingen. 

 Artikel 119bis en 119ter van de Gemeentewet. 
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Adviezen 
 De Milieu- en Natuurraad (MiNa-raad) heeft in haar zitting van 29 januari 2009  

gunstig advies gegeven.  
 

Argumentatie 
 Door verschillende incidenten met vogels en het regelmatig verstroppen van de 

fonteinpompen onder meer door ingedraaide visdraad is het toch opportuun 

gebleken om het vissen in de parkvijver te Lint te reglementeren. 
 Het vissen in de parkvijver wordt best gereglementeerd om de problemen die zich 

in het verleden stelden te voorkomen. 
 Door het invoeren van een visvergunning krijgen we controle over wie er mag 

vissen op de vijver van het park. De gemeentewacht kan dan ook makkelijker 

optreden tegen misbruik. 
 Na een evaluatie van het visseizoen is gebleken dat er nog steeds problemen zijn 

met werphengels. Draden blijven in bomen hangen, er wordt onoordeelkundig 
omgegaan met werphengels. 

 De vijver is te klein om het gebruik van werphengels te verantwoorden. Er staan 

ook te veel bomen en struiken vlak bij de oever, waardoor het risico verhoogt dat 
vislijnen in de takken blijven hangen. 

 Vaak heeft men niet de discipline om de visdraad uit de bomen en struiken te 
verwijderen. 

 Een verbod op het gebruik van werphengels is dan ook verantwoord. 
 
Financiële weerslag 

 Invoeren van een visvergunning, dit brengt inkomsten mee voor de gemeente. De 
visvergunning wordt in een apart reglement geregeld. 

 
BESLUIT: met algemene stemmen. 
 

Artikel 1 Het gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2008 wordt ingetrokken. 
 

Artikel 2 De gemeenteraad voert volgende aanpassingen door aan het Uniform 
gemeentelijk politiereglement – politiezone HEKLA, gemeente Lint,  

  

(De aanpassingen worden in het cursief geplaatst en gemarkeerd.) 
 

Hoofdstuk VIII: Natuur en groen. 
 
Afdeling III: Visvijvers 

 
ONDERAFDELING A. ALGEMEEN 

 
Artikel 237 
Binnen de hierna bepaalde voorwaarden bepaalt het college van burgemeester en 

schepenen de plaatsen waar en de tijdstippen wanneer er mag gevist worden. 
Het college van burgemeester en schepenen kan, zonder dat de houder van een 

visvergunning aanspraak kan maken op een vergoeding, het vissen al dan niet tijdelijk 
verbieden bij te lage waterstand, ingeval van ziekte van de vis, voor het uitvoeren van 
werken of om gelijk welke reden dan ook. 

 
 

 
 



 U i t t r e k s e l  d a g o r d ep u n t  g em e en t e r a a d  1 2 . 0 3 . 2 0 0 9    p a g i n a  3  va n  4  

ONDERAFDELING B. DE VERGUNNING 
 
Artikel 239 

Het vissen op de gemeentelijke park- en/of visvijvers is uitsluitend voorbehouden aan 
personen die in het bezit zijn van een persoonlijke vergunning, afgeleverd door het 

gemeentebestuur. Bij misbruik kan de vergunning, al dan niet tijdelijk, ingetrokken 
worden. 
 

Van de visvergunning worden echter vrijgesteld: de kinderen beneden de 10 jaar 
vergezeld van een volwassene. 

Deze vergunning is geldig voor de duur van een burgerlijk jaar en moet jaarlijks 
hernieuwd worden. De modaliteiten van de visvergunning en het bedrag van het door 
de vergunninghouder te betalen retributierecht kunnen door de gemeenteraad in een 

afzonderlijk reglement vastgesteld worden. 
 

Artikel 240 
Er bestaat slechts 1 vergunning: 
1° de algemene visvergunning; 

 
Artikel 242 

Elke visser moet steeds zijn visvergunning en identiteitskaart kunnen tonen aan de 
daartoe door het gemeentebestuur aangestelde en bevoegde ambtenaren. 

 
ONDERAFDELING D. TIJDSTIPPEN WAAROP HET VISSEN IS TOEGELATEN 
 

Artikel 250 
§1. Houders van een algemene visvergunning mogen vissen van één uur voor 

zonsopgang tot één uur na zonsondergang. 
§2. (…) 
 

ONDERAFDELING E. MATERIAAL 
 

Artikel 253 
§ 1: De houder van een visvergunning moet over de volgende materialen beschikken 
om het welzijn van de vis te garanderen: 

- een onthaker 
- een schepzak; 

- een emmer gevuld met water uit het viswater, zodat de vis vochtig kan gehouden 
worden wanneer deze wordt onthaakt. 

- Er mag slechts één hengel per visser gebruikt worden. 

§ 2: Volgende zaken zijn verboden: 
- het gebruik van een werphengel 

- drijvend vissen 
- gebruik maken van drijvend aas 
- gebruik maken van leefnetten 

 
ONDERAFDELING F. BEHANDELING VAN DE VIS 

 
Artikel 255 
Het is verboden om schadelijke stoffen, of stoffen die de vis kunnen bedwelmen of 

doden, te gebruiken. 
De vissen mogen enkel gevoederd worden met: witte maden, maïs, brood of wormen. 
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Artikel 257 
Het zakken van een vis mag enkel gebeuren met het oog op het fotograferen van het 
dier en moet gebeuren op humane wijze. Het zakken van een vis gebeurt door middel 

van een bewaarzak die groot genoeg is en waarin slechts één vis per zak mag 
bewaard worden. De vis moet meteen na een fotosessie teruggezet worden vanaf de 

plek waar hij gevangen is. 
 
ONDERAFDELING G. WEDSTRIJDEN 

 
Artikel 258 

Elke vissersvereniging kan voor 1 februari bij het college van burgemeester en 
schepenen een aanvraag indienen tot het organiseren van een aantal wedstrijden met 
opgave van data en uren. 

 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de modaliteiten van deze 

toelating (tijdstip, duur, plaats). Tijdens de duur van de toelating heeft de vereniging, 
die de toelating gekregen heeft, een exclusief gebruik van de toegekende 
vissersplaats. 

In afwijking op artikel 239 moeten tijdens deze wedstrijden de leden van de 
verenigingen niet in het bezit zijn van een gemeentelijke vergunning; zij moeten 

echter wel hun lidmaatschap van deze verenigingen kunnen bewijzen. Maximum twee 
maal per jaar kunnen de vissersverenigingen na toelating van het college van 

burgemeester en schepenen een vrije wedstrijd inrichten waarbij de deelnemers geen 
visvergunning moeten bezitten. Eveneens maximum twee maal per jaar kan 
dergelijke wedstrijd voor de jeugd worden ingericht. 
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