
VBK WATERBEHEER waters in (mede)beheer

Het bekomen van een vergunning om te vissen op de Gemeente waters te Beerse of Heilaarstraat 6, 2340 Beerse of
kan online via het VBK: www.vbk.be/gemeentewaters-beerse/.

MOGELIJKHEDEN VERGUNNINGEN
Ben je WOONACHTIG in de gemeente Beerse, dan zijn volgende tarieven van kracht.

O WITVIS/ROOFVIS STANDAARD 26 euro

O WITVIS/ROOFVIS -14 JAAR 10 euro

O WITVIS/ROOFVIS +60 JAAR 13 euro

O WITVIS/ROOFVIS SPECIAAL TARIEF (*) 13 euro

O KARPER/NACHTVISSERIJ 35 euro

Ben je NIET WOONACHTIG in de gemeente Beerse, dan zijn volgende tarieven van kracht.

O WITVIS/ROOFVIS STANDAARD 35 euro

O WITVIS/ROOFVIS -14 JAAR 20 euro

O WITVIS/ROOFVIS +60 JAAR 20 euro

O WITVIS/ROOFVIS SPECIAAL TARIEF (*) 20 euro

O KARPER/NACHTVISSERIJ 50 euro

(*) Alle personen die, op voorlegging van een ziekenfondsbewijs, het voorkeurstarief genieten. Kopie

van dit bewijs a.u.b. bijvoegen via aanvraagformulier

Indien je tevens een lidmaatschap Sportvisserij Vlaanderen (indien wit- of roofvisser) of een lidmaatschap

VBK (indien karpervisser), inclusief de bijbehorende hengelsportverzekering wenst, zijn daar ook

keuzemogelijkheden voor beschikbaar . Voor de diverse voordelen van deze lidmaatschappen, verwijzen

we u graag naar volgende link: https://www.vbk.be/word-lid/)

BASISREGLEMENT
Art. 1.1:
Alle vissers dienen zich te houden aan het reglement. Opmerkingen en richtlijnen van het lokaal bestuur en de stewards
dienen steeds gevolgd te worden. Het bestuur kan het reglement altijd aanpassen. Bij een aanpassing van het reglement
zal dat gepubliceerd worden op de uithangborden, meegedeeld worden per brief, e-mail, social media van VBK.

Art. 1.2:
Iedere vergunninghouder moet de visvergunning en het reglement ondertekend bij zich hebben.

Art. 1.3:
Vissen is enkel toegestaan wanneer je in het bezit bent van een geldige vergunning. Betaal tijdig je lidgeld zodat de
vergunning reeds in je bezit is voor je de eerste sessie plant.

Art. 1.4:
Sancties bij overtredingen tegen dit reglement zullen als volgt worden toegepast:

● Na een eerste overtreding volgt er een mondelinge waarschuwing van het lokale bestuur.
● Na een tweede overtreding volgt er een aangetekende waarschuwing van het lokale bestuur en wordt de

vergunning ingetrokken voor een periode van 3 maanden na ontvangst van het aangetekend schrijven.
● Drie overtredingen: de vergunning wordt ingetrokken na ontvangst van een aangetekend schrijven en er volgt

een ban voor alle waters in beheer van VBK vzw voor een periode van minstens 3 opeenvolgende jaren.



Art. 1.5:
De Vereniging van Belgische Karpervissers vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daden van de
vergunninghouders (of personen die hen vergezellen) of andere houders van een vis en / of oeverrecht. Indien de
aansprakelijkheid van de Vereniging van Belgische Karpervissers wordt weerhouden omwille van daden of handelingen
gesteld door de hoger vermelde personen, zal de Vereniging de uitgaven en kosten ingevolge die aansprakelijkheid
terugvorderen van die personen.

Art. 1.6:
Het is ten strengste verboden elke vorm van vuilnis achter te laten of in het water te gooien. Vuilnis op de hengelplaats
dient op voorhand verwijderd te worden, zo niet wordt dit geacht afkomstig te zijn van de hengelaar zelf. Alle vuilnis
dient mee naar huis te worden genomen! Ook sigarettenpeuken vallen onder de categorie ‘vuilnis’. We houden samen
het water en de oevers rein!

Art. 1.7:
Kampvuur is ten strengste verboden.

Art. 1.8:
Het is verboden montages of technieken te gebruiken waarbij tijdens het vissen, tijdens de dril, bij het landen van de vis
of na lijnbreuk de vis in gevaar komt.

Vissen bij obstakels dient zo te gebeuren dat de vissen op geen enkele wijze de obstakels kunnen inzwemmen. D.w.z.:
molenslip dicht en achter de hengels blijven zitten. Als je dit om wat voor reden dan ook niet kan, vis dan niet bij of in de
nabijheid van obstakels! Wanneer je bij obstakels vist dan dient dit te gebeuren met een rekloze lijn (braid) zodat de vis
geen enkele kans krijgt om de obstakels te bereiken.

Art. 1.9:
Het landen van de vis dient te gebeuren met een voldoende groot landingsnet.

Art. 1.10:
Zwemmen is ten strengste verboden!

Art. 1.11:
Nachtvissen is toegestaan gedurende het volledige jaar. Dit mag NOOIT aanleiding geven tot geluid– en/of lichtoverlast
voor andere hengelaars en omwonenden. Nachtvissen onder de 16 jaar is toegestaan mits begeleiding van een
meerderjarige.

Art. 1.12:
Als verblijf aan de waterkant zijn enkel paraplu’s in schutkleuren of karperbivvies toegestaan. Campers en caravans zijn
verboden.

Art. 1.13:
Er kan enkel gevist worden met hengels vanaf de kant. De hengels mogen niet onbeheerd achtergelaten worden. Het
maximum aantal hengels wordt beschreven in het specifiek reglement.

Art. 1.14:
Er bestaan geen vaste stekken: wie eerst komt, eerst vist.

Art. 1.15:
Het is ten strengste verboden veranderingen aan te brengen aan de oevers. De aanwezige fauna en flora moet altijd
gerespecteerd worden.

Art. 1.16:
Het is verboden eender welke vissoort of andere flora en fauna uit te zetten zonder nadrukkelijke toestemming van het
lokaal bestuur.

Art. 1.17:
Het is niet toegelaten aan de leden om op eigen verantwoordelijkheid met hun voertuig tot aan de visstek te rijden en
daar te laten staan tijdens de sessie. De voertuigen moeten op de daarvoor voorziene parkeerplaats(en) achter worden
gelaten.



Art. 1.18:
Er geldt een totaal meeneemverbod van eender welke vissoort of andere flora en fauna. Uitgezonderd paling mag
worden meegenomen.

Art. 1.19:
De bedenkelijke gezondheidstoestand van vissen, watervervuiling of iedere andere situatie die een dringend ingrijpen
vanwege het bestuur rechtvaardigt, dient altijd gemeld te worden aan het bestuur.

Art. 1.20:
Overmatig drank nuttigen en/of drugsmisbruik gaan niet samen met vissen.

Art. 1.21:
Onvoorziene gevallen die noch in de statuten noch in dit reglement voorkomen, zullen door het bestuur van VBK vzw
beslecht worden.

Art. 1.22:
Het is ten strengste te vissen in zones van een andere visplaatsen wanneer deze bezet zijn! Je vist recht voor je, indien de
stek links en/of rechts van je vrij is mag jij deze ook bevissen indien mogelijk. Komt er nadien iemand vissen vanop de
stek naast je haal je onmiddellijk je hengel binnen.

SPECIFIEK REGLEMENT
Art. 2.1:
Per visser mogen maximaal 2 hengels gebruikt worden.

Art. 2.2:
Het gebruik van een rubberboot is niet toegestaan op Ginnekenshoek en Oosteneinde.
Het gebruik van telegeleide bootjes is enkel toegestaan om te vissen, mits niet in de zone van andere stekken
varen/vissen.

Art. 2.3:
De politiediensten, de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kunnen, naast stewards en
verantwoordelijken ook altijd de visvergunning vragen. Hou je visvergunning altijd bij de hand.

Art. 2.4:
Het is verboden te vissen aan de westkant van de visvijver "Oosteneinde" (het dennenbos),tevens mag het dennenbos ook
niet betreden worden (zie plan ingang Oosteneinde).
Het is verboden te vissen aan de visvijver "Ginnekenshoek": in de daarvoor voorziene paaiplaatsen (Noordkant visput -
evenwijdig met de Vossenbrugstraat), zie plan. Aan de zuidkant aan de huizen mag er enkel overdag gevist worden.

Art. 2.5:
De tijdsduur voor het behandelen en/of bewaren van karper moeten tot een absoluut minimum beperkt worden. De
behandeling van een karper gebeurt onder de volgende voorwaarden.
1) Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthaakmat, die voldoende stevig en dik is om de vis te
beschermen. Alle handelingen met een gevangen karper dienen op of boven deze mat te gebeuren. De mat is voldoende
bevochtigd alvorens er een karper op te leggen.
2) Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een gespecialiseerde bewaarzak als hij de vangst “minimaal” wil
zakken. Minimaal= de tijd die nodig is om alles in gereedheid te brengen om de karper te fotograferen, dus tijd om
fotomateriaal klaar te maken. Geen ander type zak mag hiervoor gebruikt worden. Bovendien mag elke bewaarzak
slechts 1 karper bevatten.
3) Elke karpervisser moet ook in het bezit zijn van ontsmettings middel en een ruime karperweegzak, geen ander type
mag hiervoor worden gebruikt.
4) Het transport van een karper van of naar het water moet steeds gebeuren met behulp van de onthaakmat of weegzak.
De karper dient steeds in de bewaarzak of weegmat gehouden te worden om afglijden te vermijden.
5) Het terugzetten van de vis gebeurt in voldoende diep water. De hengelaar kijkt steeds na of de vis op eigen kracht kan
wegzwemmen.
6) Voor het visbeheer vraagt het bestuur ook om de vis te wegen en foto’s te maken van elke gevangen vis langs 2
kanten en deze resultaten dan maandelijks door te sturen via mail of te uploaden op de FISH & TAGS pagina. Mail :
Vangstenbeerse@outlook.be



Art. 2.6:
Het zakken van een vis: kijk uit met stenen of uitsteeksels waarbij de karperzak kan komen vast te zitten. Hang deze niet
tussen de planten en op voldoende diep water. Het is verplicht een marker aan de bewaarzak vast te maken. (vb. H-
blokmarker met voldoende draad)

Art 2.7:
Roofvissen mag gedurende het hele jaar.

Art 2.8:
Vissen mag enkel mag één haak op de onderlijn en niet met niet meerdere montages.

Art. 2.9:
Verbod om te vissen met levend aas.

Art 3.0:
Gebruik van een leefnet is verboden.

Art 3.1:
Het gebruik van gekleurde maden is verboden (giftige stoffen)

CONTACTGEGEVENS VBK vzw AFDELING Gemeentewaters Beerse
Voorzitter:
Naam: Niels Tacquaert
GSM: 04 79 21 71 71
E-mail: Nielstacquaert@hotmail.com

Secretaris/penningmeester:
Naam: Danny Van Bladel
E-mail: dannyvanbladel@hotmail.com
GSM: 04 72 60 22 41

Visserijwachters:
Naam: Jelle Van Steenbergen
GSM: 04 98 66 11 28

Naam: Kristof Van Sande
Gsm: 04 70 42 31 76

Naam: Nick Snels
GSM: 04 96 73 55 40

Naam: Maarten Vermeiren
GSM: 04 79 85 73 51

Email vangsten : Vangstenbeerse@outlook.be

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het reglement:

Naam: ………………………………………………………………………………… Datum: ………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………...

Handtekening: ……………………………………………………………………


