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Hoofdstuk III: Visvijvers  

Afdeling 1: Algemeen  

Artikel B.8.III.1 Het is verboden in de park- of visvijver te baden of te zwemmen of er zijn huisdier(-
en) te laten baden of zwemmen.  

Artikel B.8.III.2 Indien de vijver dichtgevroren is en het ijs voldoende dikte heeft, mag er, mits 
toelating van de burgemeester en op eigen verantwoordelijkheid, op het ijs gelopen, geschaatst of 
gesleed worden. Het is echter verboden zich, met eender welk ander voertuig, op het ijs te begeven.  

Artikel B.8.III.3 Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstallen 
en/of schade aan het visgerief of andere persoonlijke goederen van de vissers.  

Artikel B.8.III.4 Binnen de hierna bepaalde voorwaarden verleent de burgemeester in de toelating de 
plaatsen waar en de tijdstippen wanneer er mag gevist worden. De burgemeester kan, zonder dat de 
houder van een vistoelating 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.  

Artikel B.8.III.5 Het is met uitzondering van de gemeentelijke diensten verboden vis uit te zetten op 
de gemeentelijke park- en/of visvijvers. De burgemeester kan hierop evenwel een afwijking toestaan.  

Afdeling 2: De toelating  

Artikel B.8.III.6 Het vissen op de gemeentelijke park- en/of visvijvers is uitsluitend voorbehouden aan 
personen die in het bezit zijn van een persoonlijke toelating. Bij misbruik kan de toelating, al dan niet 
tijdelijk, ingetrokken worden. Van de vistoelating worden echter vrijgesteld: de kinderen beneden de 
10 jaar vergezeld van volwassene. Deze toelating is geldig voor de duur van een burgerlijk jaar en 
moet jaarlijks hernieuwd worden. De modaliteiten van de vistoelating en het bedrag van het door de 
houder te betalen retributierecht kunnen door de gemeenteraad in een afzonderlijk reglement 
vastgesteld worden.  

Artikel B.8.III.7 Elke visser moet steeds de vistoelating en identiteitskaart kunnen tonen aan de 
daartoe door het gemeentebestuur aangestelde en bevoegde ambtenaren.  

Afdeling 3: Visplaatsen  

Artikel B.8.III.8 Elke visser moet steeds bij zijn hengels blijven. Het zetten van nachtlijnen is niet 
toegelaten.  

Artikel B.8.III.9 Het is verboden te vissen anders dan vanaf de oever. Wanneer het water bedekt is 
met ijs is het verboden te vissen onder het ijs.  

Artikel B.8.III.10 Elke visser is verplicht na het vissen zijn plaats op te ruimen en alle afval mee te 
nemen of het in de daartoe bestemde afvalrecipiënten te deponeren. Het is verboden deze afval in 
het water te werpen.  

Artikel B.8.III.11 Het is verboden zich met de auto naar de visplaatsen te begeven.  



Artikel B.8.III.12 Er kunnen geen visplaatsen voorbehouden worden. De visplaats behoort toe aan 
diegene, die ze het eerst bezet. De laatst gekomenen zullen zich derwijze plaatsen dat ze hun 
buurman niet hinderen. De minimum afstand is vier meter.  

Artikel B.8.III.13 Het is verboden schade aan de natuurlijke dijken aan te brengen en/of nieuwe 
visplaatsen te creëren. 


