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Reglement betreffende het vissen op de Rijdtmeersen. Goedkeuren. 

Aanleiding 

Vraag dd. 18 september 2019 op naam van dhr. Alwin Vandendaele tot aanpassing van 

het visreglement voor wat betreft artikel 8 en 15. 

Regelgeving 

Gemeentelijk visreglement dd. 25 april 2016; 

Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017. 

Feiten, context en argumentatie 

Het advies dd. 26 september 2019 op naam van dhr. Pieter Boets van het Provinciaal 

Centrum voor Milieuonderzoek. 

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 14 oktober 2019 om 

het visreglement aan te passen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Art.1:  

Niemand mag in de Rijdtmeersenvijver vissen tenzij hij (zij) in het bezit is van een 

geldige vergunning, uitgereikt door de gemeente Brakel, eigenaar van de vijver. 

Art.2:  

Deze visvergunning geldt enkel voor het jaar waarin ze wordt afgeleverd. Ze is 

persoonlijk. De gemeenteraad bepaalt de prijs ervan. 

Art.3:  

§1 Visgunningen voor de Rijdtmeersenvijver worden enkel afgeleverd aan de inwoners 

van Brakel, op voorlegging van hun identiteitskaart en na betaling van het verschuldigde 

bedrag in de gemeentekas. 

§2 Wie in de gemeente een tweede verblijf heeft, waarvoor gemeentebelasting is 

betaald, wordt beschouwd als inwoner van Brakel. 

§3 Kunnen ook een vergunning krijgen: 

- personen die buiten de gemeente wonen en die op 01/01/1991 aangesloten waren bij 

een Brakelse vissersclub waarvan de ledenlijst op 01/01/1992 overhandigd werd aan het 

gemeentebestuur; 



- personen die nu in een andere gemeente wonen en op het ogenblik dat zij in de 

gemeente Brakel gedomicilieerd waren, in het bezit waren van een visvergunning 

“Rijdmeersen”. 

- personen die over een geldig visverlof beschikken kunnen tweemaal per jaar, per dag, 

één genodigde, al dan niet wonende in de gemeente Brakel, laten meevissen zonder 

visverlof, mits inachtneming van het bestaande visreglement door de genodigde. 

- alle leden van de visserclubs ’t Stropke, Bronvissers,  Hengelbengels en Rijdtvissers, 

niet gedomicilieerd in de gemeente Brakel en waarvan de namen vermeld zijn op de 

ledenlijsten. 

Deze lijsten dienen overgemaakt te worden voor 1 maart aan en aanvaard te worden 

door het college van burgemeester en schepenen.  

Art.4:  

Het vissen is enkel toegelaten op de aangeduide plaatsen en enkel van op de oever. Er 

mag niet gevist worden van op een vaartuig. 

Art.5:  

Enkel het vissen met de hengel is toegelaten. Onder hengel wordt verstaan: enig snoer 

dat van een roede is voorzien, welke ook het gebruikte aas wezen. 

Art.6:  

Er mag door de vergunninghouders met maximum twee hengels worden gevist. 

Enkel op roofvis mag met een hengel voorzien van één tweehaak gevist worden.  

Art.7:  

Kinderen van minder dan twaalf jaar mogen gratis vissen met één hengel (geen 

werphengel) in het gezelschap van een volwassen persoon (met vergunning) die voor 

hen verantwoording aflegt. 

Art.8:  

Het vissen is toegelaten op alle vissoorten met volgende beperkingen: 

- op snoek mag er niet gevist worden tijdens de paaitijd, zijnde van 1 maart tot 31 mei. 

Art.9:  

Het vissen is toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang. Voor nachtvissen is een 

speciale toelating van het schepencollege vereist mits de leeftijd bereikt te hebben wen 

18 jaar. Peuren is gans het jaar dag en nacht toegelaten. 

Art.10:  

Vissen onder het ijs is verboden en het is verboden het ijs te betreden. 

Art.11:  

De keuze van het aas is vrij, behalve gekleurde maden. 

Art.12:  

Het schepencollege kan te allen tijden het vissen op bepaalde soorten verbieden, of de 

vijver geheel of gedeeltelijk afsluiten voor de vissers. 

Art.13:  

Bij het vissen gelden volgende bepalingen: 

- Enkel bij wedstrijden kunnen leefnetten gebruikt worden. 

- bij vissen op karpers moet men in het bezit zijn van een karpermat. 

- het gebruik van bewaarzakken is verboden 

- bij wedstrijden is de lengte van de leefnetten minstens2,5 meter. 

- bij wedstrijden die een volledige dag beslaan, moet de vis ’s middags gewogen en vrij 

gelaten worden. 

- het is verboden dode vissen of resten van dode vissen achter te laten. 

Art.14:  

Een volledig, gedurende het gehele jaar door durende verbod geldt voor het vissen op 

volgende vissoorten: 

- Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis); 

- Kleine modderkruiper (Cobitis taenia); 

- Bermpje (Nemacheilus barbatulus); 

- Zeeforel (Salmo trutta); 

- Bittervoorn (Rhodeus sericeus); 

- Rivierdonderpad (Cottus gobio); 



Alle vissen behorende tot één van deze soorten, die worden gevangen, moeten 

onmiddellijk terug in het water worden gezet. 

Art.15:  

Enkel snoekbaars met een grootte van meer dan 45 cm en minder dan 70 cm en paling 

mogen meegenomen worden. Alle andere vissen dienen onmiddellijk te worden 

teruggeplaatst. 

Art.16:  

Een matig gebruik van lokvoer is toegelaten. 

Art.17: 

Het is verboden de water- of oevervegetatie, bomen, struiken en planten te beschadigen 

of te vernielen en in het wild levende vogels of dieren op te jagen, hun eieren en nesten 

te beschadigen of te roven. 

Art.18:  

Afval van welke aard ook mag niet achtergelaten of ter plaatse weggeworpen worden, dit 

geldt in het bijzonder voor resten van vislijnen, gebruikte haakjes en plastiekstoffen. 

Deze kunnen gedeponeerd worden in de vuilnisbakken die op het terrein voorzien zijn. 

Art.19:  

De controle op de naleving van onderhavig reglement gebeurt door de lokale politie 

Brakel en door elke daartoe door het schepencollege gemachtigde persoon. 

Art.20:  

Elke visser moet steeds zijn vergunning bij zich hebben. Bij het eerste verzoek moet die 

voorgelegd worden, samen met de identiteitskaart aan de tot controle gemachtigde 

persoon. 

Art.21:  

Elke vastgestelde overtreding van onderhavig reglement leidt, voor het lopende jaar, tot 

intrekking van de vergunning. Het schepencollege kan overtreders definitief uitsluiten. 

Art.22:  

Dit besluit vervangt het vorige raadsbesluit dd. 25 april 2016 ter zake met ingang vanaf 

5 november 2019. 

Art.23:  

Afschrift van dit reglement zal voor kennisgeving overgemaakt worden aan de toezichter 

van De Rijdt en de politiezone. 
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