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Inleiding

Ieder jaar wordt ten behoeve van de hengelsportvisserij, voor vele miljoenen, een

aanzienlij ke hoeveelheid pootvis uitgezet in openbare wateren in Vlaanderen. Het grootste

aandeel hiervan wordt ingenomen door blankvoorn. Het zij n de Provinciale

Visserij commissies die, na advies van de Zoetwatervisserij dienst van het Bestuur

Natuurbehoud- en ontwikkeling, AMINAL, in overleg met de visleveranciers afspreken

welke vis, waar en wanneer uitgezet wordt. Dit gebeurt onder de controle van de

Groentechnici van de Zoetwatervisserij dienst.

Uit preliminaire experimenten naar de overlevingskansen van pootvis bleek dat slechts

zeer kleine hoeveelheden pootvis deze uitzettingen langdurig overleven.

Om hieraan te verhelpen werd besloten dit onderzoek op te starten om na te gaan welke

ingrepen een positieve bijdrage kunnen leveren tot het verbeteren van de huidige

herbepotingsresultaten.

In deze studie is het dan ook de bedoeling de overleving van pootvis te onderzoeken. Het

onderzoek loopt over 18 maanden vanaf juli 1991.

In een eerste deel worden de visbepotingen in Vlaanderen en de reglementering terzake

besproken. Het lastenboek met de voorwaarden voor de levering van pootvis aan het

Vlaamse Gewest wordt geëvalueerd en de pootvisleveringen van het bepotingsseizoen '91

'92 worden aan het lastencohier gecheckt.

Deel 2 behandelt de parasieten en bacteriën van de onderzochte pootvissoorten

(blankvoorn, zeelt en winde). Naast een grondige literatuurstudie worden van enkele

tientallen loten vis, bedoeld voor uitzetting, een dertigtal exemplaren onderzocht op de

aan wezigheid van parasitaire, bacteriologische en/ of schimmelinfecties.

Het derde deel onderzoekt de overleving van een twintigtal stalen pootvis afkomstig van

verschillende leveranciers en bedoeld voor uitzetting in de openbare viswateren van de

vij f Vlaamse provincies.

Er worden proeven uitgevoerd om zowel de overleving op korte als op lange termijn te

kunnen evalueren (respectievelijk 7 dagen en enkele maanden). Hiertoe worden van elk

onderzocht staal een lot uitgezet in bewaaraquaria (overleving op korte termijn) en IQ

proefvijvers (overleving op lange termijn).

Nagegaan wordt hoeveel procent van de uitgezette vissen overblij ft na afvissing.

De overlevingspercentages worden dan getoetst aan verschillende parameters zoals

schubverlies, uitzettingsperiode, grootteklasse, leverancier en de situering van proefterrein.

Interpretatie van de resultaten kan aanwijzingen geven over hoe men in de toekomst de

overleving van pootvis kan verhogen.
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DEEL 1 : Visbepoting en reglementering in Vlaanderen

I. Visbepoting

A. Algemeen overzicht

Sinds vele eeuwen worden vissoorten uitgewisseld tussen verschillende geografische streken

(continenten, landen, rivierbekkens, ...).

Welcomme (1981) stelt dat de eerste bewuste introducties gebeurden (zij het in beperkte

mate) rond de Middeleeuwen voor aquacultuurdoeleinden (bv. Cyprinus carpio, de gewone

karper). Sommige van deze vissoorten pasten zich zo goed aan en zijn zo algemeen

verspreid dat deze nu als inheemse fauna worden beschouwd.

Tijdens een tweede periode, vanaf de Middeleeuwen tot rond 1940, gebeurden grote

internationale transfers van vissen, soms voor de sport maar voornamelijk om sentimentele

redenen. Alhoewel vele van deze introducties niet slaagden, toch is de enorme

verspreiding van sommige soorten zoals de regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) vanuit

Noord-Amerika een gevolg van deze periode.

De meest recente transfers (vanaf 1940) zijn gebeurd in het kader van een sterk

opkomende intensieve aquacultuur, het introduceren van vissen met aantrekkelijke

hengelwaarde en de verhoogde belangstelling voor siervissen.

Waar vroeger deze verplaatsingen gebeurden zonder veel vragen rond de mogelij ke

consequenties ervan, is er nu een ecologisch bewustzijn gegroeid waardoor grote

omzichtigheid is ontstaan bij het uitwisselen en introduceren van "vreemde" (niet

streekeigen) vissoorten.

De redenen waarom introducties van "exoten" reeds zijn gebeurd of nog kunnen

overwogen worden, kan men samenbundelen in een vij ftal categorieën (Stott en Solomon,

1978):

1. ontsnappingen vanuit viskwekerijen waar exoten geïntroduceerd werden om wille van

hun waarde als kweekvis bv. karper, tilapia, uitheemse steursoorten en zalmachtigen

2. invullen van een "vacante" ecologische niche bv. St%thrissa tanganyikae (pelagische

zoetwatersardine) op het Kivu-meer

3. bioregulatie bv. graskarper

4. gevolg van ontsnapping of vrijlating uit aquaria bv. zonnebaars

5. voor de sportvisserij bv. Lates ni/oticus op het Victoria-meer en 10 stuwmeren In

Australië.

Vooraleer echter deze introducties gebeuren, dient er een degelij ke wetenschappelij ke

studie vooraf te gaan die de impact van deze introducties onderzoekt op het ecologisch

evenwicht van het te bepoten water.
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Introducties uit vorige decennia hebben aangetoond dat dit effect vaak zeer groot is en

soms catastrofale gevolgen heeft. Verscheidene ziektes (parasitaire, bacteriologische, ...)

werden zo massaal verspreid (met eventuele grote vissterftes tot gevolg), locale vissoorten

werden verdreven door de exoten, er ontstonden grote reducties in visbiomassa (roofvissen

die predateren op broed), etc.

Tabel 1 toont een aantal vissoorten die door de eeuwen heen vanuit de verschillende

werelddelen in België geïntroduceerd werden. Tevens is (indien bekend) het land der

herkomst, de oorspronkelij ke regio en het jaar van de introductie weergegeven. Ook

wordt aangegeven of de soort hier reproduceert (al dan niet artificieel) en wat de reden

voor introductie was.

Tabel 1 : Geïntroduceerde vissoorten in België (naar Welcomme, 1988)

Vissoort .:.. : ..:<:' Land Jaar Reden Reprod Regio van herkomst

1. Carassius carassius ? oud ? ja O.&Centr. Eur.

2. Coregonus lavaretus ? ? wildstock in meren ja .Eur./G.S.! Alpen

3. Coregonus nasus ? ? wildstock in meren ja O.Scand./ Arc. USSR

4. Ctenopharyngoden iddela USSR 1967 ? ? China/O.Siberië

5. Hucho hucho Joego. 1954,60 sport, controle sneep nee Donau-basin

6. Hypophtalmichthys molitrix Joego. 1975 controle aquat. bloei artif. China/O.Siberië

7. Ictalurus melas USA ::t1800 ? ja O.&Centr. N. Am.

8. Ictalurus nebulosus USA ::t1800 ? ja O.&Centr. N. Am.

9. Ictalurus punctatus ? 1984 warm water aquaculI art if. Centr. & O. USA

10. Lepomis gibbosus USA ::t1800 siervis/ sport ja NO van USA

11. Leucaspius delinealus ? oud diffusie uit Rijn ja O&C Eur.

12. Micropterus dolomieni USA ::t1800 sport ja NO- USA, Canada

13. Micropterus salmoides USA ::t1800 sport ja O&Z-USA/N. Mex.

14. Oreochromis niloticus Israël ? aquacult. art if. Nijl/ Chari/Z. Israël

15. Pimephalus promelas N. Am. 1983/84 aasvis ja N-Mex/USA/Z-Can

16. Salmo gairdneri USA ::t1890 aquacult. art if. USA, Can, Mex

17. Salvelinus fontinalis USA ::t1890 hengelen ja N.O. van N.Am.

18. Siluris glanis ? 1983 aquacult. artif. O. Eur.

19. Umbra pygmea Nederland 1948 diffusie via kanalen ja Atl. kust van USA

De gevolgen van deze introducties (ecologisch en economisch) zIJn niet altijd even

duidelijk. De introductie van Salmo gairdneri (nu Oncorhynchus mykiss) is zeker een

positieve inbreng geweest voor de aquacultuur; de aanwezigheid van Ictalurus nebulosllS,

Ictalurus melas en Lepomis gibbosus in onze wateren daarentegen wordt meestal als een

pest beschouwd. Het huidig beleid is dus eerder afkerig van verdere import van "exoten".
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Ter illustratie kunnen we Berg (1992) aanhalen die onlangs een overzicht gaf van de

geïntroduceerde vissoorten in Australië. Naast de 150 inheemse vissoorten blij ken er op

dit continent nog 20 geïntroduceerd te zij n. Hij beschrij ft 2 introducties van Cyprinus

carpio rond 1860 die niet gelukt waren. Een derde karperintroductie (ter bevolking van

stuwmeren) lukte wel, en zelfs in die mate dat in 1962 een eradicatie programma

(vergiftiging) tegen de karper uitgevoerd werd. Dit uitroeiingsprogramma faalde en sedert

1970 is de karper algemeen vertegenwoordigd in de waters van Zuidoost-Australië. Er is

grote bezorgdheid omtrent de gevolgen van deze introductie voor Australië vooral wat

betreft de gevaren voor verhoogde turbiditeit en de negatieve gevolgen op de inheemse

vispopulaties (via habitatalteratie, reductie van makrofyten en voedselcompetitie).

Andere introducties in Australië waren de nijlbaars (Lates ni/oticus), beekforel (Sa/mo

trutta), regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) en verschillende zalmsoorten, waarbij elke

introductie verschillende negatieve gevolgen had op de inheemse populaties.

Heden ten dage zIJn er vooral visuitzettingen van inheemse vissen. De meeste van deze

vissoorten worden speciaal gekweekt om er openbare waters mee te bepoten. Vroeger

gebeurden die bepotingen hoofdzakelij k ten be hoe ve van de sportvisserij . Ook nu nog

maken uitzettingen met hengelsportvissen zoals voorn, zeelt, winde, karper etc. het

belangrij kste deel van het budget voor visbepotingen uit.

Recentelijk wordt er echter meer en meer aandacht besteed aan visuitzettingen voor

ecologische doeleinden zoals bv. het herstel van oorspronkelij ke populaties door

reïntroductie van de verdwenen soorten. Deze herintroducties houden echter in dat er een

voldoende kennis van de ecologie van het beschou wde water is alsook van de

oorspronkelijk aanwezige vispopulaties en dat de kwaliteit van het biotoop (o.a.

waterkwaliteit, geen structurele belemmeringen, aanwezigheid van paaiplaatsen, aquatische

flora, etc.) voldoende goed moet zijn om deze soorten een kans op overleven te geven.

Deze bepotingen in het kader van het herstel van het milieu zijn, veel meer dan de

uitzettingen voor de sportvisserij , deel van een beleid op lange term ij n om terug tot een

evenwichtig, natuurlijk visbestand te komen.

B. Visbepotingsbeleid III Vlaanderen

1. Geschiedenis

Op 1 juli 1954 werd de huidige wet op de riviervisserij bekrachtigd,

nog de nodige aanpassingen via Koninklijke en Ministeriële Besluiten.

allereerste wet op de riviervisserij van 19 januari 1883 opgeheven.

Deze nieuwe wet behandelt het visrecht en de uitoefening daarvan, het visverlof (voor het

eerst ingevoerd in 1899), de visserij politie en het visserij fonds. Dit Centraal Comité van

het Visserij fonds en de Provinciale Visserij commissies werden opgericht na het K.B. van

13 december 1954.
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In dit K.B. wordt de taak van de Provinciale Visserij commissies als volgt gedefinieerd
(Artikel 1, K.B. 13/12/1954):

"De Provinciale Visserij commissies hebben tot taak, de inspanningen van de plaatselij ke of

gewestelij ke vissers verenigingen te coördineren om te komen tot een gemeenschappelij k

optreden in het belang van de visvangst en visteelt; voorstellen te doen voor, en met

inachtneming van de onderrichtingen van de Minister van Landbouw, uitvoering te geven

aan de maatregelen, die dienstig kunnen zijn om de productiviteit van de waterlopen te

verhogen, met name door aangepaste bepotingen, door het voortbrengen van pootvis en
het uitvoeren van werken.

Om het toezicht van de visvangst en de bestraffing van de stroperij te verscherpen,

kunnen de commissies aan de Minister van Landbouw voorstellen, visserij wachters aan te

stellen.

Alle uitgaven van de Provinciale Visserij commissies, daarin begrepen de bezoldiging van

de visserij wachters, komen ten laste van het Visserij fonds."

Het Centraal Comité van het Visserij fonds heeft dan volgens Artikel 12 van hetzelfde

K.B. (aa'tlgepast in het B.V.E., 18/5/83 en B.S., 4/8/83) de taak de werkzaamheden van de

Provinciale Vissserijcommissies wat betreft hun bevoegdheid voor het Vlaamse Gewest te

controleren en te coördineren; het Visserij fonds doet eveneens aan de

Gemeenschapsminister bevoegd voor de riviervisserij alle nuttige voorstellen voor het

aanwenden van het fonds. Dit fonds wordt gestijfd door een afneming op de prijs van de

visverloven, deze heffing wordt op 99 % (B.V.E. van 15 december 1982, Artikel 2) van de

prijs der verloven vastgesteld.

Een overkoepelende vereniging van de provinciale visserijcommlssles ("Vereniging van

Vlaamse Provinciale Visserij commissies") is momenteel in oprichting. De vereniging zal

als doel hebben het milieu te verbeteren in functie van de uitbouw van een evenwichtig

visbestand en dit door middel van o.a. het subsidiëren van verenigingen die tot doel

hebben het aquatisch milieu te verbeteren en het promoten en coördineren van het doen

van aanbevelingen inzake de wettelij ke regeling ervan

De hierboven besproken instanties moeten dus instaan voor de bepoting van de waterlopen

waarop de wet op de riviervisserij van toepassing is, voor een verscherping van het

toezicht, steun aan de strijd tegen verontreiniging en een verbetering van de visserij in

het algemeen. Visbepoting van de waterlopen van het Vlaamse Gewest wordt hier verder

besproken.

2. Redenen voor visbepoting

Er Z1Jn diverse redenen voor visbepotingen. Vroeger gebeurden de visbepotingen bijna

volledig ten behoeve van de hengelsport. Om tegemoet te komen aan de hengeldruk werd

daar met vangbare vis (groter dan de minimummaat beschreven in de wet op de

ri viervisserij) bepoot.
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Ondanks het feit dat uitzettingen van hengelsportvissen nog steeds een belangrij k deel van

het budget uitmaken, gebeuren de uitzettingen nu steeds meer in het kader van een

ecologisch verantwoord en planmatig visstandsbeheer. Zo worden vissoorten uitgezet die

omwille van fysische obstructies bepaalde wateren niet meer kunnen bereiken (bv. glasaal

en paling). Ook het uitzetten van soorten die zich door veranderde omgevingsfactoren

(bv. het geheel of gedeeltelijk verdwijnen van waterplanten) moeilijker of niet meer

kunnen voortplanten zoals bv. snoek en zeelt behoort tot een de(r)gelijk visstandsbeheer.

Anderzijds gebeurt er ook bioregulatie door te bepoten met bepaalde Aziatische

karpersoorten zoals de graskarper. In plaats van een overwoekering van planten en/of

algen met herbiciden te lijf te gaan, gaat men eerder deze herbivore en/of

phytoplanktonofage vissoorten inzetten. Door bioregulatie via roofvisuitzettingen kan men

op een vrij natuurlij ke manier een overbezetting met witvissoorten op een bepaald water

verhinderen. Bepotingen voor bioregulatie dienen echter vooraf gegaan te worden door

een ecologische studie die het visbestand (soorteninventarisatie en biomassabepaling)

nauwkeurig optekent en tevens moeten de uitzettingen achteraf opgevolgd worden (gevaar

voor ziekten, schade aan waardevolle waterplanten, ...).

Hersteluitzettingen gebeuren op plaatsen waar vroeger bepaalde vissoorten aanwezig waren

maar waar door bepaalde omstandigheden (bv. verslechtering van de waterkwaliteit) deze

soorten nu verdwenen zijn. Indien men vaststelt dat die omstandigheden terug verbeterd

zijn, dan kan men het opportuun achten bepaalde verdwenen soorten terug te

introduceren. Dit gebeurde onder andere met de beekforel in enkele beekjes en riviertjes

in Vlaanderen.

Tenslotte gebeuren er nog uitzettingen op llleuwe waters (bv. pas uitgegraven

zandwinningsputten of wachtbekkens zonder hogere planten of dieren) en op waters waar

een gedeeltelij ke of volledige vissterfte is voorgekomen. De oorzaken van deze vissterftes

zijn gewoonlijk een gevolg van een plotse verandering in het milieu (bv. zuurstoftekort

door zeer hoge temperaturen of vergiftiging door lozingen) en de gevolgen laten zich

meestal maar gevoelen gedurende een korte periode.

3. Herbepotingsplan en bepotingsnormen

De uitzettingen heden ten dage gebeuren volgens een herbepotingsplan per provincie.

Deze herbepotingsplannen hebben als doelstelling het visie ven in de Vlaamse openbare

viswaters zo optimaal mogelij k te maken of te houden. Dit kan in de eerste plaats door

het oordeelkundig uitzetten van pootvis, maar ook door op die plaatsen waar een

evenwicht bestaat, geen vissoorten uit te zetten.

De bepotingsplannen worden opgesteld door en

Visserij commissies en al dan niet goedgekeurd door

Visserij fonds. Eind 1986 werd gestart met een

uitzettingsperiode 1987.

De visuitzettingen gebeuren volgens bepotingsnormen. Dit ZIJ n richtwaarden die erover

waken dat de bepotingen een maximale efficiëntie hebben.

Coussement (1990) geeft In "Praktisch visstandsbeheer" volgende normen weer voor

intensief beviste wateren. Al de waarden zijn uitgedrukt in kilogram of aantallen (stuks)

per hectare per jaar.

Bepoting met niet-roofvis mag maximaal 100 à 125 kg zijn.
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Paling als glasaal mag worden uitgezet a ratio van 0.5 tot 1 kg per ha, pootaal daarentegen

aan 15 tot 25 kg/ha (5 kg volgens richtlijn van AMINAL, 1990).

Aangezien karper weinig of geen recruteringscapaciteiten heeft kan er 50 à 75 kg 2- of 3

jarige karper bepoot worden (5 à 10 kg/ha volgens richtlijn AMINAL, 1990).

Soorten met mogelij kheid tot hoge natuurlij ke recrutering zoals voorn, zeelt en brasem

worden uitgezet aan 10 tot 20 kg/ha alnaargelang een lagere of hogere hengeldruk op een

bepaald water (respectievelij k 5 à 10 kg volgens de AMINAL richtlij n van 1990).

Bij de roofvissoorten wordt voorgesteld om 50 à 150 stuks voorgestrekte snoek (van 6

weken) per hectare uit te zetten, op wateren zonder natuurlij ke recrutering wordt dit 200

à 250 stuks.

In troebele waters met weinig of geen waterplanten wordt best geen snoek uitgezet

(overlevingskansen zijn veel te klein). Hier kan snoekbaars uitgezet worden, bij een

eerste introductie ca. 200 stuks éénjarige snoekbaars (SB 1) per ha en in vervolguitzettingen

ongeveer 100 stuks SB1 per ha.

Baars wordt best niet uitgezet daar deze soort een zeer hoge recruteringscapaciteit heeft en

zichzelf gemakkelijk in stand houdt tenzij na volledige vissterftes of in nieuwe waters.

C. Visbepotingen in Vlaanderen in 1991

1. Verdeling van de kredieten

De Vlaamse vissers die in de openbare viswateren van het Vlaamse Gewest willen

henegelen kopen jaarlijks een visverlof van 100 BEF Ueugdvisverlof), 350 BEF (visverlof

vanaf de oever) of 1400 BEF (visverlof anders dan vanaf de oever). De opbrengst van de

verkoop van deze visverloven bedroeg in 1990, '91 en '92 respectievelij k 34, 37 en 37.8

miljoen BEF voor ongeveer 90 000 vissers.
Het Centraal Comité van het Visserij fonds beheert deze gelden en een groot gedeelte

ervan (26 miljoen in '91 en 25.5 miljoen in '92) wordt onder de vijf Provinciale

Visserij commissies verdeeld voor visuitzettingen en werken in het belang van de

hengelsport. Deze verdeling gebeurt aan de hand van de verhouding tussen het aantal

verkochte visverloven en de oppervlakte der viswateren tussen de verschillende provincies

(zie Tabel 2 en 3).

De rest van de kredieten gaat hoofdzakelij k naar :

_ het drukken en verspreiden van de visverloven (Regie der Posterijen) (± 5 000 000 BEF

in '91)

- reservefonds (2 000 000 BEF in '91)

_ administratiekosten (2 000 000 BEF in '91)
_ bijdrage voor investeringen en onderhoudswerken ten behoeve van de hengelsport van

de dienst Waters en Bossen (AMINAL) (2 000 000 BEF in '91)
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Tabel 2 : Verdeling door het Centraal Comité van het Visserij fonds van de kredieten van

de visverloven onder de verschillende Provinciale Visserij commissies in 1991 (V.S. V"
.' \

1991)

Criterium I (in 1989 afgeleverde Criterium 11 (oppervlakte der vis- Totaal (F) 10% (F) 90 % (F)
visverloven 65 % van 26.000.000 wateren) 35 % van 26.000.000 F

F = 16.900.000 F = 9.100.000F

% F % F
Antwerpen 26,60 4.495.400 33,09 3.011.190 7.506.590 750.659 6.755.931
Brabant 13,20 2.230.800 4,07 370.370 2.601.170 260.117 2.341.053
West-Vlaanderen 19,50 3.295.500 18.79 1.709.890 5.005.390 500.539 4.504.851
Oostl.Vlaanderen 24,00 4.056.000 34,28 3.119.480 7.175.480 717.548 6.457.932
Limburg 16.70 2.822.30'0 9,77 889.070 3.711.370 371.137 3.340.000

100 16.900.00 100 9.100.000 26.000.000 2.600.000 23.400.000

Tabel 3 : Verdeling door het Centraal Comité van het Visserij fonds van de kredieten van

de visverloven onder de verschillende Provinciale Visserij commissies in 1992 (V .S.V"

1992)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ADMINISTRATIE MILIEU, NATUUR EN LANDINRICHTING

BESTUUR NATUURBEHOUD EN -ONTWIKKELING

VISSERIJFONDS - BEGROTING 1992 (25.500.000 voor werken en herbepotingen)

Criterium I (in 1990 Crilerium 11 (oppervlakte

afgeleverde visverloven) der viswateren) 35 % TOTAAL 10% 90%

65 % van 25.500.000 F van 25.500.000 F = (f r) (fr) (fr)

= 16.575.000 F 8.925.000 F

0/0 fr. 0/0 Ir

Antwerpen 26,50 4.393.375 33,09 2.953.282 7.345.657 734.566 6.611.091

Brabant 13,50 2.237.625 4,07 363.248 2.600.873 260.087 2.340.786

West-Vlaanderen 19.50 3.232.125 18.79 1.677.008 4.909.133 490.462 4.418.220

Oost-Vlaanderen 23,50 3.895.125 34,28 3.059.490 6.954.615 695.462 6.259.153

Limburg 17,00 2.817.750 9,77 871.972 3.689.722 368.972 3.320.750

100 16.575.00 100 8.925.000 25.500.000 2.550.000 22.950.000

Uit deze tabellen blijkt dat er weinig veranderingen zijn gebeurd tussen 1991 en '92. Het

belangrij kste feit is de vermindering van het beschikbare budget met 500 000 BEF.
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2. Verschillen in de bepotingsplannen per provincie

De verschillende Provinciale Visserij commissies hebben een relatieve onafhankelij kheid

bij het opstellen van de herbepotingsplannen.

Dit blij kt onder andere uit de verdeling van de gelden voor de verschillende

pootvissoorten. Tabellen 4 en 5 tonen de uitgaven (voor respectievelij k '90 en '91) van de

verschillende Provinciale Visserij commissies voor voorn, winde, zeelt en de rest van de

soorten die uitgezet worden.

Voorn (blank- en rietvoorn) is voor de meeste provincies de belangrijkste pootvis. In

Limburg wordt het bepotingsbudget bijna volledig gebruikt (96.7 %) voor bepotingen met

voorn terwijl Oost- Vlaanderen amper één vijfde van zijn budget hieraan besteed. Voor

de andere provincies bedroegen de uitgaven voor voornuitzettingen in 1991 50 à 60 % van

hun bepotingsgelden.

De uitgaven voor winde gaan van 0 % (Oost- Vlaanderen en Vlaams-Brabant) tot 15.3 % in

Antwerpen, terwijl voor zeelt gemiddeld 14.4 % van het budget wordt uitgegeven (met als

uitersten Limburg en Oost- Vlaanderen met resp. 0 % en 25.8 %).

Opvallend is het grote verschil tussen de relatieve uitgaven voor de andere soorten dan

voorn, zeelt en winde. Waar de Provinciale Visserij commissies van Limburg en

Antwerpen amper enkele procenten (resp. 1.1 en 3.3 %) van hun bepotingsbudget hieraan

besteden, geeft Oost- Vlaanderen meer dan de helft van zij n gelden uit aan deze

bepotingen.

Er zij n ook belangrij ke verschillen waar te nemen tussen de verschillende

Visserij commissies in het aandeel van hun jaarbudget dat zij gebruiken voor bepotingen

en voor werken. Gemiddeld wordt 38.2 % van de gelden (dit is 8 928 031 BEF in 1991)

gebruikt voor berbepotingen. In West- Vlaanderen is dit echter 56.3 %, in Limburg wordt

daarentegen amper 22 % gebruikt voor visuitzettingen.

Ook de vermindering van bet aandeel "visbepoting" ten opzichte van het totale budget is

opvallend. In 1990 bedroeg dit gemiddeld 50.3 % en in 1991 nog 38.2 %, vooral de

provincies Limburg en Vlaams Brabant verminderden hun budget voor bepotingen

drastisch (respectievelijk met 43.3 % en 26.4 %).



1990 Antwerpen Limburg Oost- VI. West- VI. VI. -Brabant TOTAAL

V 8-12 239 575 1 267 720 96 100 477 403 375 240 2 456 038,
0 12-17 708 050 714 000 420 300 1 411 321 211 603 3 465 274
0 + 17 1 139 600 - 166 110 - 112 625 1 418 335
R Totaal 2 087 225 1 981 720 682 510 1 888 724 699 468 7 339 647
N % 79.9% 90.9% 22.0% 71.8% 57.1% 62.5%

W 8-12 - - - - - -
'"I 12-17 312 200 - - - 55 650 367 850

N +17 - - 189 400 - - 189 400
D Totaal 312 200 - 189 400 - 55 650 557 250
E % 11.9% 0% 6.1% 0% 4.5% 4.7%

Z 8-12 - - - - - -
"'''' "''''E 12-17 - 98 600 596 792 127 121 - 822 513

E +17 124 108 - - - - 124 108
L Totaal 124 108 98 600 596 792 127 121 - 946 621
T % 4.7% 4.5% 19.3% 4.8% 0% 8.1%

Andere soorter 90 000 100 500 1 630 382 615 945 470 269 2 907 096
% 3.5% 4.6% 52.6% 23.4% 38.4% 24.7%

Tot. uitgaven 2 613 533 2 180 820 3 099 084 2 631 790 1 225 387 11 750 614

Tot. inkomsten 6 700 000 3 340 000 6 460 000 4 500 000 2 340 000 23 340 000

Percentage 39.0% 65.3% 48.0% 58.5% 52.4% 50.3%
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1991 Antwerpen Limburg Oost- VI. West- VI. VI. - Brabant TOTAAL

V 8-12 924 300 483 472 - 646 434 233 359 2 287 565
0 12-17 308 375 228 480 395 200 631 606 45 050 1 608 711
0 + 17 572 750 - 32 985 - 79 394 685 129
R Totaal 1 805 425 711 952 428 185 1 278 040 357 803 4 581 405
N % 63.9% 96.7% 19.3% 50.4% 58.7% 51.3%

...
W 8-12 168 750 16 200 - - - 184 950......
I 12-17 265 000 - - - - 265 000.........
N +17 - - - 304 114 - 304 114
D Totaal 433 750 16 200 . 304 114 . 754 064
E % 15.3% 2.2% 0% 12.0% 0% 8.4%

Z 8-12 - - - - - -............
E 12-17 81 000 - 572 008 165 542 53 000 871 550
E +17 413 600 - - - - 413 600
L Totaal 494 600 . 572 008 165 542 53 000 1 285 150
T % 17.5% 0% 25.8% 6.5% 8.7% 14.4%

Andere soorter 92 000 7 950 1 220 570 788 566 198 326 2 307 412
% 3.3% 1.1% 54.9% 31.1% 32.6% 25.9%

Tot. uitgaven 2 825 775 736 102 2 220 763 2 536 262 609 129 8 928 031

Tot. inkomsten 6 755 931 3 340 000 6 457 932 4 504 851 2 341 053 23 399 767

Percentage 41.8% 22.0% 34.4% 56.3% 26.0% 38.2%

... ..
1- Jang

......

2- jarig
.........

10-20 cm
............

10-18 cm

~ ~

6' lil
cr-

Q. ~

~ -
"""" VI<:
~...
til

t:l:l()

t:T' ~... Q.- ...(i" lil
=' (IQ
Q. ~

~ ='
(i" cr-
=' ~

(IQ til........
~

~
~

l';'" Q.;-
til ...
til ='~

=' ~- \0
~ \0
=' ~

Q."O
~ tb

0 ...
<:

"0
I

tb ~

:!. ... 00
(IQ ::. I

~

til t:I
0 ()

0 eb'.......
<:tb

t:I 0
0

til ...
lil
8 t:T'
tb ~

t:I
..,
cr-
tb

"0
0
:::.
t:I

(IQ

8
~....
<:
0
0...
::s

N
tb
tb
....



-11-

Het is tevens interessant na te gaan hoe de verhouding bepotingsbudget ten opzichte van

het budget "werken" varieert over langere tij d. Figuur 1 toont het verloop van de

jaarbudgetten van de verschillende Provinciale Visserij commissies van hun ontstaan (1954)

tot op heden.

Visbepotingen
Jaarlijkse budgetten PVC Vlaamse Gewest

35..,-----------------------.

30 .

25 .

10 .

5

o+---,l........,.,..,.,..~ ...............,.,...,.,...,.,...,.,..t,a,.I..,.,..LN~L,a,a,
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Tijd

I_ Budget werken D Budget bepotingen

Figuur 1: Jaarbudgetten (in miljoenen BEF) van de PVCs van het Vlaamse Gewest van

1954 tot 1992 en de onderlinge verhouding tussen het budget voor bepotingen en werken

(regionalisering zorgt voor opsplitsing van budget voor Brabant vanaf 1983).

We merken op dat pas de laatste paar jaren het procentueel aandeel van de bepotingen ten

opzichte van het ganse budget teruggeschaafd wordt en in 1992 voor sommige provincies

tot enkele procenten herleid wordt. Voorheen werd bij na steeds het maximaal toegestane

budget voor de bepotingen (tot en met 1968 80 % en daarna 90 % van het totaal budget)

gebruikt.

Vanaf 1983 is er een regionalisering van het Visserij fonds. Van dan af zij n de gelden

afkomstig van de provincies Antwerpen, West- en Oost- Vlaanderen, Limburg en Vlaams

Brabant. De grafieken van de aparte budgetten voor de Provinciale Visserij commissies

van de 5 Vlaamse provincies vindt men in Bijlage 1 Deel 1.
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Naast de financiële verschillen In de bepotingsplannen van de Provinciale

Visserij commissies zij n er ook nog vaak verschillende leveranciers voor de te bepoten

vissoorten. Tevens is er een duidelij k onderscheid wat betreft hoeveelheden en soorten

uitgezette vis. In 1990 zette de Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen in totaal

ongeveer 13 200 kg voorn, 2 100 kg winde en 750 kg zeelt uit en de P.V.c. van Limburg

12 900 kg voorn en 580 kg zeelt. Oost- Vlaanderen zette enkele duizenden kilogram

voorn, 950 kg winde en bijna 2 900 kg zeelt uit. In West- Vlaanderen werden 269 219

stuks voorn en 10 250 stuks zeelt bepoot. Tenslotte werden in Vlaams Brabant 100 000

stuks kleine en 3 475 kg grotere voorn uitgezet.

De Provinciale Visserij commissie van Limburg zette naast voorn, zeelt en winde in de

periode van '89 tot '91 nog volgende vissoorten uit: karper, riviergrondel, forel (broed),

kroeskarper, vlagzalm, paling en glasaal. In Vlaams Brabant werd nog met forel, glasaal

en brasem bepoot, terwijl de P.V.C. van Antwerpen naast deze drie soorten ook nog

paling, karper, baars en kopvoorn uitzet. Voor West- Vlaanderen werd niet gedetailleerd

wat er werd uitgezet, terwij lOost - Vlaanderen naast voorn, zeelt en winde ook met karper,

snoek, glasaal, riviergrondel, kroeskarper, brasem, graskarper en paling bepootte.

11. Reglementering inzake de levering van pootvis

A. Vlaams lastencohier

Het lastencohier met de algemene voorwaarden voor levering van pOOl vis werd voor het

laatst aangepast en goedgekeurd door het Centraal Comité van het Visserij fonds op 13

november 1986 en deze reglementeringen traden in voege vanaf 1 januari 1987.

Dit lastenboek bevat de voorwaarden waaraan de leveringen van een leverancier moeten

voldoen indien hij pootvis wil leveren aan het Vlaamse Gewest (de Provinciale

Visserij commissies of de Visserij dienst). Naast de algemene voorwaarden gesteld in dit

cohier kunnen er nog bijzondere voorwaarden van toepassing zij n, deze worden in bij lage

vermeld en verschillen per Provinciale Visserij commissie.

De reglementeringen worden opgesplitst in een zevental punten nl. de opdrachtgevers, de

bestelling van pootvis, het vervoer en de uitrusting, de oplevering, de betaling en tenslotte

allerhande. Deze rubrieken worden dan verder opgedeeld in artikels. Een copij van het

huidige Vlaamse lastencohier wordt in Bijlage 2 Deel 1 gegeven.

Van de verschillende rubrieken worden de belangrij kste voorwaarden besproken.

a. De opdrachtgevers

Zowel de P.V.C.'s als de Visserij dienst kunnen bestellingen doen binnen de hun

goedgekeurde begroting; op de bestellingen zij n verschillende wetten, Koninklij ke en

Ministeriële Besluiten betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,

leveringen en diensten van toepassing.
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b. De bestelling van pootvis

• De toewijzing gebeurt na beroep op mededinging, vergelijking van de offfertes en

goedkeuring in de P.V.C.

• De bestelling gebeurt in aantallen of in kilogram, de afmetingen per soort dienen

gespecifieerd te worden.

• Er gebeuren geen leveringen op zaterdag, zondag en wettelij ke feestdagen.

• De leverancier dient een herkomst attest van de vissen voor te leggen.

• De prijsopgave gebeurt in eenheidsprijs per kg en/of prijs per stuk en men vermeldt het

totaal bedrag van de bestelling zonder en met B.T.W.

• De leverancier verwittigt de voorzitter van de P.V.c. of zijn afgevaardigde minstens

drie dagen op voorhand. In geval van overmacht (onvoldoende waterkwaliteit, te hoge of

te lage temperatuur van het te bepoten water, ...) kan de plaats en het tijdstip van

uitzetting gewijzigd worden door de P.V.C. (de leveranciers worden 2 dagen voor de

levering van voorziene wijzigingen op de hoogte gebracht).

c. Vervoer en uitrusting

'" Het vervoer geschiedt op risico van de leverancier.

'" Het transport moet gebeuren in aangepaste transportbakken (ze mogen geen kwetsuren

veroorzaken) en de waterkwaliteit moet voldoen aan de Europese norm voor viswater.

'" De luchttoevoer gebeurt door geperste lucht of zuurstof; er mag geen over- of

onderverzadiging van zuurstof zijn.

'" In Tabel 6 worden de maximale vervoerdensiteiten per bak voor de verschillende

vissoorten weergegeven.
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Tabel 6: De maximale vervoerdensiteiten (in kg/m3) per vissoort.

Pootvis in cm

volwassen vis per kg Max. vervoerdensiteit (kg/m3)

voorn: 4 - 8 cm 150 kg/m3

8 - 12 cm 200 kg/m3

12 - 17 cm 250 kg/m 3

groter per kg 250 kg/m3

brasem: 10 - 16 cm idem als voorn

groter per kg idem als voorn

baars: 4 - 8 cm 100 kg/m3

8 - 10 cm 150 kg/m 3

10 - 16 cm 200 kg/m 3

groter per kg 200 kg/m 3

'"
280 kg/m 3zeelt: 10 - 18 cm

groter per kg 250 kg/m 3

karper: 8 - 12 cm 200 kg/m 3

groter per kg 300 kg/m 3

snoek: 15 -25 cm

of 20 - 40 cm 200 kg/m 3

25 - 35 cm 200 kg/m 3

groter per kg 200 kg/m 3

paling: 200 kg/m 3

andere: zie bijzondere leveringsvoorwaarden

ol< De bepotingsuitrusting van de leveranciers bevat o.a. een geij kt weegtoestel tot 100 kg,

hanteerbare kuipen (maximaal 80 1), emmers, maatbeker, een groot en een klein schepnet

en eventueel een glijgoot.

d. De oplevering

• Eerst wordt overgegaan tot een voorlopige oplevering, deze omvat een verklaring van de

leverancier dat de bestelling conform met het vervoerdocument zal gebeuren en een

onderzoek door de Groentechnicus van de Visserij dienst en/of de verantwoordelij ke van

de P.V.c. van de vervoersomstandigheden (controle van de waterkwaliteit van het water in

de bakken, eerste controle van vervoerde vis). Er wordt overgegaan tot definitieve

oplevering op de plaats van bestemming indien er geen opmerkingen zijn over boven- en

onderstaande feiten.
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• De leverancier levert de vis met eigen materiaal tot aan het ontvangende water, na

uitscheppen, wegen of tellen van de vis. Dit gebeurt onder toezicht van de afgevaardigde
van de p.v.e. en de Visserij dienst.

• Tenzij expliciet vermeld op de bestelbon, zorgt de voorzitter van de p.v.e. of zijn

afgevaardigde voor 2 begeleiders. De Groentechnicus van de Visserij dienst en/of de

verantwoordelijke van de P.V.c. onderwerpt de lading aan een kwalitatieve controle

(eventueel monsternalile (tot 10 %) van de vis voor controle op overleving). Er gebeurt

controle op soort, maat, gewicht, aantal en kwaliteit van de pootvis.

• Het temperatuurverschil tussen het water in de transportbakken en het ontvangende

water mag niet meer zijn dan 4 oe.
• Artikel 14 geeft een opsomming waaraan de geleverde vIssen moeten voldoen. Zo
moeten de vissen

- voldoen aan de bestelling

- van de juiste soort zijn

- levenskrachtig zijn

- de voorgeschreven afmeting hebben

- vrij zijn van alle kwetsuren

- vrij zijn van uitwendige parasieten of ziekten

- niet gevraagde soorten kunnen geweigerd worden, niet voorgeschreven afmetingen geven

aanleiding tot prijsvermindering, meer dan 5 % afval (andere soorten, zieke of gekwetste

vissen) is niet toegelaten.

• De voorzitter van de p.v.e. of zijn afgevaardigde heeft de plicht de lading te weigeren

wanneer deze na controle niet voldoet aan de algemene of bij zonde re voorwaarden, hij

kan dit doen op ad vies van de Groentechnicus of de ingenieur van de Visserij dienst.

e. Betaling

• Het Visserij fonds zal slechts de werkelij ke levering betalen zoals die op het proces

verbaal van de ontvangst is aangegeven indien voldaan is aan de voorschriften voor

controle van kwaliteit en kwantiteit. Leveringen die niet voldoen geven aanleiding tot

prijswijziging.

f. Allerhande

• De algemene voorwaarden worden desnoods aangevuld door bijzondere voorwaarden.

Hierbij volgen enkele kritieken op verschillende artikels van het Vlaamse lastencohier.

Artikel 2 : De aankoop van pootvis zou enkel nog mogen gebeuren bij leveranciers

waarvan aangetoond is dat zij steeds goede loten vis afleveren. Gezien de grote

kwaliteits verschillen in pootvisleveringen moet het duidelij k zij n dat het cri teri urn

'kwaliteit' doorslaggevend moet zijn bij de toewijzing. Hieruit volgt dat de offerteprijs

slechts een secundaire rol mag spelen.
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Artikel 3 : Om éénvormigheid tussen de verschillende aanbiedingen te krijgen zou men

best de bestellingen en prijsopgaven in gewicht uitdrukken (voor uitzonderlij ke gevallen

bv. snoekbroed kan de offerte in stuks gebeuren). Er dient vermeld te worden dat de

afmetingen in totale lengte uitgedrukt worden. Het is wenselijk dat voor voorn een

onderscheid gemaakt wordt tussen blankvoorn en rietvoorn, of dat het een gemengde

populatie betreft.

Artikel 8 : Aangezien het wenselij k is dat de controle van de visuitzettingen ter plaatse,

bij de visuitzetting gebeurt is het gebruik van de glijgoot af te raden. De glijgoot dient

daarom uit de uitrustingslijst geschrapt te worden.

Artikel 10 : Het is wenselijk dat duidelijk gesteld wordt WIe verantwoordelijk is voor het

opmaken van het kwaliteitsverslag. Wij suggereren hier dat dit tot de bevoegdheid moet

behoren van enkel de Groentechnici, gezien hun deskundigheid.

Artikel 11 tot en met 14 : In artikel 14 zou de term 'schubve lies' moeten geïntroduceerd

worden en de andere termen moeten éénduidig gesteld worden. De verschillende relevante

criteria die gebruikt kunnen worden voor de evaluatie van de pootvis (% lengteafwijking,

% wildvis, totaal gewicht of aantal, % schub verlies, levensvatbaarheid) en de manier

waarop de objectieve beoordeling van deze criteria dient te gebeuren dient duidelijk

beschreven te worden in het lastencohier zodat een kwaliteitsverslag dat deze gegevens

vermeldt door de Groentechnici kan opgesteld worden.

Artikel 15 : Dit artikel moet stellen dat het Proces Verbaal van oplevering volgende

documenten moet bevatten leveringsbon (vervoerdocument), herkomstattest en

kwalitei tsverslag.

Artikel 16 : Dit artikel dat het weigeren van een uitzetting behandelt, geeft geen

objectieve maatstaven voor de prijsverminderingen en/of boetes die opgelegd moeten

worden bij het niet voldoen van de lading aan de bestelling of aan de reglementering in

het lastencahier. Men zou hier, zoals in het Waalse lastencohier (zie verder), expliciete

maatregelen moeten opstellen. Zo zou men bij een afwijking van X % van het aantal

vissen van een lot een prijsvermindering kunnen afdingen van evenveel procent waarbij

tevens de maximaal toegestane afwijking vermeld wordt. Eventueel kunnen boetes

ingevoerd worden die extra aangerekend worden.

Het weigeren van een lading waar voor meer dan 1 % niet gevraagde vissoorten IQ

voorkomen is irrealistisch. Ook hiervoor kan het Waalse lastencohier gevolgd worden.

Wel moet er gesteld worden dat leveringen waarbij niet gevraagde soorten aanwezig zijn

die naar alle waarschijnlijkheid niet in het te bepoten water voorkomen moeten geweigerd

worden.

Artikel 17 : Dit artikel dient duidelij k aan te geven hoe eventuele boetes op grond van het

kwaliteitsverslag dienen berekend te worden.

Een voorstel van aangepast lastencohier (inclusief voorbeeld van Herkomstattest en

Kwaliteitsverslag) wordt opgesteld t.a.v. de Visserij dienst (aparte bijlage).
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B. Wallonië en de buurlanden

Na een rondschrij ven om de lastencohiers van Wallonië en de ons omringende landen in

bezit te krijgen bleek dat er, behalve in Wallonië en Frankrijk, geen expliciete

reglementeringen voor het leveren van pootvis (voor openbare wateren) bestaan. In

Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië zijn er geen lastencohiers tenzij de EEG

richtlijn 91/67 van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in

handel brengen van aquacultuurdieren en aquicultuurprodukten. In Engeland worden door

de NRA (National Rivers Authority) voor elke regio adviezen gegeven aan

hengelorganisaties en viskwekers over uitzettingen van vis. De informatie over geschikte

pootvissoorten en stockeerdensiteiten is echter afhankelij k van elke situatie in het

bijzonder. Er is een schriftelij ke goedkeuring van de NRA (gebaseerd op Sectie 30 van

The Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975) nodig vooraleer men vis mag uitzetten.

Introductie van nieuwe soorten moet daarenboven nog toegestaan worden door het

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) in consensus met de NRA.

1. Het Waalse lastencohier•

Het lastencohier van Wallonië "Cahier spécial des charges pour la fourniture et la livraison

de poissons de repeuplement en Région Wallone" is zeer gelij kend met dat van het

Vlaamse Gewest. Een belangrijk pluspunt is de duidelijke reglementering voor leveringen

die niet voldoen aan de gevraagde bestelling (hoeveelheid, soort, maat, gewicht en

kwaliteit van de pootvis). Naargelang de ernst van de overtreding worden al dan niet

zware boetes voorzien (Artikelen 14 tot en met 18). De rest van het lastenboek behandelt

dezelfde feiten als het Vlaamse, alleen wordt forel expliciet opgenomen in alle lijsten en

tabellen als pootvis voor het Waalse gewest.

De artikelen 12, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van het Waalse lastenboek worden hier in het

kort weergegeven.

Artikel 12 :

Er wordt een technische controle uitgevoerd van de administratieve documenten en de

transportomstandigheden. Als meerdere vereisten bij deze controle niet vervuld zij n kan

de levering geweigerd worden.
Indien de lading toch geaccepteerd wordt kan er een boete opgelegd worden die hoogstens

20 % van het bedrag van de leveringsprijs bedraagt.

Artikel 14 :

Indien de geleverde hoeveelheid 0 tot 10 % minder bedraagt dan de gevraagde hoeveelheid

(aangegeven op de vervoersdocumenten) dan wordt de betaling met eenzelfde bedrag

verminderd.
Van 10 tot 40 % wordt de betaling met ditzelfde percentage verminderd en er komt een

bij komende reductie van 10 tot 40 % van de waarde van de geleverde hoeveelheid als

boete.
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Indien de geleverde hoeveelheid meer dan 40 % afwij kt van de gevraagde hoeveelheid

kan de levering geweigerd worden. Als de levering toch geaccepteerd wordt, dan wordt

er een boete van 45 % van de waarde van de geleverde hoeveelheid uitgeschreven.

Artikel 15 :

Er wordt een verplichte staalname uitgevoerd, waarbij tenminste 55 en maximaal 150

vissen worden onderzocht.

Artikel 16

In het onderzochte staal mogen hoogstens 5 % andere soorten aanwezig zijn, behalve

enkele vissoorten zoals Amerikaanse dwergmeerval, Europese meerval en zonnebaars die

helemaal niet aanwezig mogen zijn (aanwezigheid van deze soorten leidt tot een

supplementaire boete van 5 %).

Indien tussen de 5 en 20 % andere soorten aanwezig zijn, wordt de levering toch

geaccepteerd maar de leveringsprijs wordt met een boete van 20 % van deze prijs

verminderd, de schatting van de leveringsprijs gebeurt door de Ingenieur van de

Visserij dienst. Als meer dan 20 % van de soorten niet c-:>nform IS, wordt de levering

geweigerd.

Artikel 17 :

1. Bestellingen andere dan beekforel van 22 tot 30 cm.

Als 10 tot 40 % van de onderzochte individuen een kleinere of grotere maat (of gewicht)

hebben dan gevraagd, dan wordt er door de Ingenivur van de Visserij dienst een eventuele

reductie van de prijs voorgesteld en wordt er tevens voorgesteld een boete aan te rekenen

die een vermindering van 10 tot 40 % van de nieuw voorgestelde prijs inhoudt.

2. Bestellingen van beekforel van 22 tot 30 cm.

Idem als 1, maar voor een afwij king van 6 tot 40 %.

3. In alle gevallen.

Indien meer dan 40 % van de individuen van het staal een maat (of gewicht) inferieur of

supeneur hebben ten opzichte van de gevraagde waarden, kan de levering geweigerd

worden.

Indien de levering toch geaccepteerd wordt, zal een boete van 45 % van de waarde van de

levering afgetrokken worden van deze waarden. De Ingenieur van de Visserij dienst

bepaalt de waarde van de levering.
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Artikel 18 :

Indien de Groentechnicus van de Visserij dienst bij meer dan 20 % van de onderzochte

individuen uitwendige gebreken (kwetsuren, witstip, exophtalmie, uitwendige parasieten,

...) vaststelt, wordt het lot automatisch geweigerd.

In het geval het een bestelling van forellen van 22 tot 30 cm betreft zal er een boete van

10 tot 20 % opgelegd worden voor een staal dat 10 tot 20 % individuen bevat met

uitwendig waarneembare tekortkomingen.

Artikel 19 :

De boetes en prijsreducties, voorgesteld in artikel 12, 14, 16 en 17 van het cohier ZIJn

cumulatief, maar het totaal overschrijdt nooit 80 % van het bedrag van de bestelling.

2. Het Franse lastencohier

Ook het Franse "Cahier des charges fixant les conditions générales de vente des poissons

destinés au repeuplement" kent een stricte afhandeling met prijsreducties bij abnormale

leveringen. De leverancier wordt ook verplicht een observa~ieperiode van 8 en 15 dagen

te respecteren voor respectievelijk wildvang VIS uit Frankrijk en 10 Frankrijk

geïmporteerde vissen, waarbij hij nagaat of er! In zijn stockagevijvers geen abnormale

sterfte optreedt gedurende die periode.

In Artikel 6 wordt er een opsomming gegeven van enkele uitwendige verschijnselen van

ziektes waarop de vissen gecontroleerd dienen te worden. Het aantal vissen dat

gecontroleerd moet worden is 35 voor een lot van minder dan 100 vissen en 52, 70 en 80

voor resp. loten van 100 tot 500, 501 tot 2000 vissen en loten met meer dan 2000

individuen.

Als er na het uitzetten kan aangetoond worden dat er reeds verborgen ziektes aan wezig

waren voor de bepoting dan gebruikt men dezelfde procedure als bij mortaliteiten

veroorzaakt door pollutie voor een schatting van de geleden verliezen. Deze methode is

ook van toepassing als door deze verborgen ziekte de vissen niet meer consumeerbaar zij n

of als ze zich niet meer voeden of reproduceren, zelfs als er geen mortaliteit werd

vastgesteld.
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111. Vergelijking van de levering pootvis In 1991 aan het Vlaamse Gewest met de

gevraagde bestelling.

A. Algemeen

Er wordt nagegaan 10 hoeverre de door de leveranciers geleverde loten pootvis

overeenkomen met de bestelling door de Provinciale Visserij commissies. Anderzijds wordt

ook onderzocht of de leveringen beantwoorden aan het huidige lastencohier van het

Vlaamse Gewest. Hiervoor wordt de afwijking van de gevraagde lengte en het gewicht,

het percentage wildvis, de temperatuur en het zuurstofgehalte van het transportwater etc.

vergeleken met de toegelaten normen volgens het lastenboek.

B. Vergelijking van de gegevens van de uitzettingen met de normen volgens het Vlaamse

lastencohier .

Bij een aantal uitzettingen eind '91 - begin '92 werden voor voorn, winde en zeelt stalen

genomen juist vóór de uitzetting en er werden telkens infofiches, op basis van gegevens

verstrekt door de visleverancier en van eigen metingen, ingevuld met gegevens over de in

het lastencohier behandelde punten.

Tabellen 7, 8 en 9 geven een overzicht van deze gegevens voor respectievelij k zeelt, winde

en voorn. Tevens werd de procentuele lengteafwij king (aantal vissen per honderd die niet

bij de gevraagde lengte klasse horen) berekend en de gemeten mlnlm urn - en

maximumlengte vermeld. Ook het aantalspercentage wild vis in het lot, het schubverlies en

de ernstige kwetsuren werden onderzocht (zie Tabel 7, 8 en 9).

Vooral de vetgedrukte items in de tabellen worden besproken daar deze het meest

beklemtoond worden in het lastencohier.

Voor elke tabel wordt de lengteafwijking, het percentage wildvis, de vervoerdensiteiten en

het percentage behandelingskwetsuren getoetst aan het Vlaamse lastencohier met soms een

verwijzing naar het Waalse.



Tabel 7 : Algemene gegevens over de verschillende uitzettingen van zeelt tijdens het najaar '91 - voorjaar '92 in het Vlaamse

Gewest.

Soort en Lotnummer Zeelt 1(1) Zeelt 2(2) Zeelt 3(9) Zeelt 4(20) Zeelt 5(25)

Datum uitzetting 25/9/91 21/10/91 21/11/91 9/1/92 30/3/92

Gevr. lengte klasse 10-18 cm +18 cm 17 -22 cm 10-18 cm 10-18 cm

Gemeten lengte 10.5-20.0 cm 18-39 cm 12.5 - 22.0 cm 11.0-20.0 cm 8.1-22.5 cm

Leverancier Vandeput Vandeput Van Stalle Wellens Zschiedrich

Oorsprong vis Zonhoven eigen kweek eigen kweek Nalinnes Heusden -Zolder

Transportduur 30 min 45 min 2 h - -
Stockeringstermijn 7 d 10 d 10 d 7 d 4 d

Datum afvissing 16/9/91 - 11/11/91 3/1/92 26/3/92

Temp. transportwater 14 oe - 3.9 oe - -
Temp. ontvangend water 17 oe - - - -
Algemene indruk O.K. O.K. O.K. - -
Opmerkingen - - - afgehaald afgehaald

in kwekerij in kwekerij

Transportdensiteit 214 kg/m3 256 kg/m3 ? - -
Percentage wildvis o % 0% 0% 0.5 % 0%

Schubverlies (%) o % 0% 0% 17 % 1 %

Ernst. kwetsuren (%) o % 50 % 0% 5 % 4%

Lengteafwijking (%) 3.3 % 0% 56 % 16 % 27.3 %
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Tabel 8 : Algemene gegevens over de verschillende uitzettingen van winde tijdens het najaar '91 

voorjaar '92 in het Vlaamse Gewest.

Soort en Lotnummer Winde 1(7) Winde 2(17) Winde 3(23) Winde 4(26)

Datum uitzetting 20/11/91 24/12/92 28/2/92 30/3/92

Gevr. lengteklasse 6.5 cm 20-30 cm 20-30 cm 8-12 cm

Gemeten lengte 4.2-7.3 cm 32.5-43 cm 33-47 cm 8.8-12.2 cm

Leverancier Corten Pieters Pieters Zschiedrich

Oorsprong vis Lommel Sleeswijk- Elbe Heusden -Zolder

Holstein (D) (grens D-DK)

Transportduur 1 h - - -
Stockeringstermij n - 7 d - -
Datum afvissing 18/11/92 - - -
Temp. transportwater 8.0°C - 7.3°C -
Temp. ontvangend water 8.3°C - 8.2°C -
Algemene indruk O.K. - - -
Opmerkingen - afgehaald - afgehaald

in kwekerij in kwekerij

Transportdensiteit 28 kg/m3 - ? -
Percentage wildvis 30.5 % o % 0% 0%

Schubverlies (%) < 10 % 0% 10 % 4 %

Ernst. kwetsuren (%) 0% 0% 6.7 % 0%

Lengteafwijking (%) 14 % 100 % 100 % 3 %
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Tabel 9a : Algemene gegevens over de verschillende uitzettingen van voorn tijdens het najaar '91 

voorjaar '92 in het Vlaamse Gewest.

Soort en Lotnummer Voorn 1(3) Voorn 2(4) Voorn 3(5) Voorn 4(6)

Datum uitzetting - - 13/11/91 21/11/91

Gevr. lengte klasse - - - -
Gemeten lengte 9.8-12.7 cm 13-17.4 cm 11.6-16.7 cm 11.6-16.7 cm

Leverancier ZWVD IBW ZWVD ZWVD

Oorsprong vis Bokrijk Steensluis - Lozerheide Lozerheide

vaart, Woumen

Transportduur - - - -
Stockeringstermij n - - - 7 d

Datum afvissing 25/10/91 7/11/91 13/11/91 13/11/91

Tem p. transportwater - - - -
Temp. ontvangend water - - - -
Algemene indruk - - - -
Opmerkingen ReL staal ReL staal

geen uitzetting geen uitzetting

Transportdensi tei t - - . .
Percentage wildvis o % o % 0% 0%

Schubverlies (%) 6.7 % 40.2 % 13.3 % 13.3 %

Ernst. kwetsuren (%) o % 3.8 % 0% 0%

Lengteafwijking (%) - - - .
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Tabel 9b : Algemene gegevens over de verschillende uitzettingen van voorn tijdens het najaar '91 

voorjaar '92 in het Vlaamse Gewest.

Soort en Lotnummer Voorn 5(8) Voorn 6(10) Voorn 7(11) Voorn 8(12)

Datum uitzetting 21/11/91 26/11/91 - 2/12/91

Gevr. lengteklasse 15-20 cm 8-12 cm - +17 cm

Gemeten lengte 9.7-22.0 cm 4.8-8.8 cm 9.9-15.8 cm 13.1- 22.0 cm

Leverancier Van Stalle Corten lEW Corten

Oorsprong vis Pulderbos en Lommel Linkebeek Beerse

Ronquière (kwekerij lEW)

Transportduur 2 h 0.5 h - 1.5 h

Stockeringstermij n 10 d 3 d - 4 d

Datum afvissing 11/11/91 22/11/91 27/11/91 27/11/91

Temp. transportwater 3.9°C 5 °C - 5.7°C

Temp. ontvangend water - 6.2°C - 5.8°C

Algemene indruk O.K. redelij k - O.K.

Opmerkingen - - ReL staal -
geen uitzetting

Tran sportden si tei t lnO kg/Ol3 200 kg/m3 - 100/220 kg/Ol3

Percentage wildvis 1.2 % 1.2 % 0% 0.9 %
*Schubverlies (%) o % 100 % 6.7 % 29 %

Ernst. kwetsuren (%) o % 1 % o % o %

Lengteafwijking (%) 41 % 81 % - 26 %

* niet ernstig

1

tv
~,



Tabel 9c : Algemene gegevens over de verschillende uitzettingen van voorn tijdens het najaar '91 

voorjaar '92 in het Vlaamse Gewest.

Soort en Lotnummer Voorn 9(13) Voorn 10(14) Voorn 11(15) Voorn 12(16)

Datum uitzetting 3/12/91 18/12/91 19/12/91

Gevr. lengte klasse 8-12 cm - 12-17 cm 8-12 cm

Gemeten lengte 6.3-13.7 cm 12.4-19.1 cm 9.3-19.9 cm 5.1-13.5 cm

Leverancier Wellens IBW Corten Bynens L& P

Oorsprong vis Neerijse Kleine Gete Balen -Wezel Limburg

Transportduur - - 1 h 1 h

Stockeringsterm ij n - - 14 d ±7 d

Datum af vissing - 3/12/91 - -
Temp. transportwater - - 4.9°C 5.6°C

Temp. ontvangend water - - 4.7°C -
Algemene indruk - - - -
Opmerkingen afgehaald ReL staal - enkel rietvoorn

in kwekerij geen uitzettingen

Transportdensiteit - - 200 kg/m3 200 kg/m3

Percentage wildvis 1 % 0% 13.4 % 13.3 %

Schubverlies (%) 27 % 3.3 % 27.1 % 34 %

Ernst. kwetsuren (%) 0% 3.3 % 0% 3%

Lengteafwijking (%) 11% - 38 % 54 %
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Tabel 9d : Algemene gegevens over de verschillende uitzettingen van voorn tijdens het najaar '91 - voorjaar '92 in het

Vlaamse GewesL.

Soort en Lotnummer Voorn 13(18) Voorn 14(19) Voorn 15(21) Voorn 16(22) Voorn 17(24)

Datum uitzetting 27/12/91 6/1/92 11/2/92 26/2/92 13/3/92

Gevr. lengte klasse 12-17 cm 12-17 cm 12-17 cm +17 cm 15-25 cm

Gemeten lengte 14.5-19.7 cm 14.5 -22.3 cm 10.2 21.9 cm 12.8-26 cm 15.1-30.0 cm

Leverancier Wellens Zschiedrich Hoetmer Bynens L & P Pieters

Oorsprong vis Oud-Heverlee Terlaemen Vinkeveense Zonhoven Edenthai (D)

Plassen (NL)

Transportduur - - - 1 h 1 d

Stockeringstermij n - ±7 d pas gevist 7 d 2 d

Datum afvissing - - - 19/2/92 10/3/92

Temp. transportwater - - 6 oe 7.2 oe 9.3 oe
Temp. ontvangend water - - 6.3 oe 5.6 oe 8.8 oe
Algemene indruk - - - - -
Opmerkingen afgehaald afgehaald - - -

in kwekerij in kwekerij

Transportdensiteit . - 125 kg/m3 100 kg/m3 100 kg/m3

Percentage wildvis o % 1.8 % 3.1 % 0.7 % 13.9 %

Schubverlies (%) o % 31 % o % o % 61.8 %

Ernst. kwetsuren (%) o % 3 % 0% 0% 5.9 %

Lengteafwijking (%) 31 % 84 % 29 % 24 % 4.5 %

I

tv
0\,
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1. Bespreking Tabel 7 (zeeltuitzettingen)

• Er werden 5 loten zeelt gecontroleerd.

• Wat de transportdensiteit betreft zitten beide getallen 214 kg/m3 (voor lot zeelt 1(1» en

256 kg/m3 (voor lot zeelt 2(2» net boven de voorgeschreven waarden, waar respectievelij k

maximaal 200 kg/m3 voor zeelt van 10 tot 18 cm en 250 kg/m3 voor zeelt groter dan 18

cm is toegelaten.

• Slechts in één geval is er wild vis aanwezig en in een laag percentage (0.5 %). Het

Vlaamse lastencohier laat echter 1 % wildvis toe; terwijl het Waalse tot 5 % als normaal

beschouwt, tussen 5 en 20 % wildvis wordt geaccepteerd maar er wordt een boete

uitgeschreven evenredig aan het percentage wild vis aanwezig, boven de 20 % wordt het lot

in principe geweigerd.

• Onder behandelingskwetsuren verstaan we wonden ontstaan door het transporteren,

stockeren en hanteren van de vissen. Deze behandelingskwetsuren uiten zich in

schubverlies, open wonden en andere ernstige kwetsuren. Tot 5 % behandelingskwetsuren

wordt getolereerd, we zien dat dit getal niet overschreden werd bij d~ zeeltleveringen.

• Het grootste probleem (zie ook leveringen winde en voorn) stelt zich bij de verschillen

tussen de gevraagde en geleverde lengtes van de vissen. Alh':>ewel dit voor de overleving

van het lot vis weinig gevolgen heeft, is het toch belangrij k dat de levering aan de

gestelde eisen voldoet.

Het blijkt uit de tabel dat de lengteafwijking vaak vrij groot is en zelden onder de 10 %

blijft.

De maximaal toegelaten afwij king door het Waalse lastencohier IS 10 %. Voor een

levering met 10 tot 40 % afwijking wordt de kostprijs van het lot verminderd met

eenzelfde percentage en wordt er een boete aangerekend. Bij meer dan 40 % afwijking

van de gevraagde lengte klasse wordt het lot in principe geweigerd.

In het Vlaamse lastencohier werden hiervoor geen getallen aangeduid.

Tabel 7 toont dat alleen het lot zeelt 1(1) en 2(2) onder de 10 % blij ft, zeelt 4(20) en 5(25)

tussen 10 en 40 % en in het lot zeelt 3(9) beantwoordt meer dan de helft van de vissen

niet aan de gevraagde maat (56 % van de vissen was ondermaats).

2. Bespreking Tabel 8 (winde - uitzettingen)

* Er werden 4 loten winde gecontroleerd.

• In het lot winde 1(7) was 30.5 % wild vis aanwezig. Deze andere vissoorten waren bijna

uitsluitend vetjes (Leucaspius delineatus), deze soort wordt maximaal 12 cm lang en heeft

zeer weinig waarde voor de sportvisserij . Het is dan ook duidelij k dat de waarde van dit

lot winde maar op 70 % van de oorspronkelij ke prijs moet geschat worden.

• Het lot winde 3(23) bevat 6.7 % vissen die ernstige kwetsuren hebben, terwijl volgens

het lastencohier maar 5 % toegelaten is. or dit percentage ernstige kwetsuren de

overleving van dit lot effectief beïnvloedt wordt in Deel 3 : Overleving van de uitgezette

pootvis besproken.
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• Men merkt hier op dat de lengteafwij king in twee van de vier uitzettingen van winde

100 % is. Dit betekent dat geen enkele geleverde vis binnen de gevraagde lengte klasse

valt! Voor het lot 2(17) en 3(23) was de gemiddelde lengte respectievelijk 37.3 en 39.8 cm

met een gemiddeld gewicht van 718 en 880 g. Winde met een lengte van 25 cm

(gemiddelde van lengte klasse 20-30 cm) heeft een gewicht van ongeveer 150 g, dit

betekent dus dat in dit geval ongeveer 4 maal minder exemplaren werden uitgezet dan

gepland. De totale biomassa uitgezette winde is natuurlijk wel dezelfde.

3. Bespreking Tabel 9a, b, c en d (voornuitzettingen)

• Er werden 20 loten voorn gecontroleerd. Hiervan werden 11 loten door visleveranciers

geleverd, de rest werd door het IBW zelf gevangen (4 loten) of werd geleverd door de

ZWVD (5 loten).

• De transportdensiteiten werden nergens overschreden bij de voornuitzettingen. In

enkele gevallen zit men wel aan de bovenlimiet (200 kg/m3 voor voorn 8-12 cm), maar de

transportduur was dan telkens kort (lh of minder). Waar de vissen bij de leverancier zelf

door het IBW werden afgehaald, werden uiteraard geen transportdensiteiten vermeld.

• Het percentage wildvis is vrij laag in de meeste gevallen met een maximum van 13.9 %.

• De behandelingskwetsuren zijn een vrij belangrijk probleem bij de voornuitzettingen,

vooral schubverlies werd in vele gevallen in vrij hoge mate geconstateerd. Naast enkele

loten zonder schub verlies varieert het percentage van 27 tot 61.8 %. In lot 6(10) werd er

zelfs bij alle vissen schubverlies vastgesteld maar het aantal verloren schubben per vis is

minimaal.

Ernstige kwetsuren kwamen amper voor.

* De lengteafwij kingsprocenten liggen over het algemeen hoog tot zeer hoog, in twee

gevallen is zelfs meer dan 80 % van de vissen van een lot kleiner of groter dan de

gevraagde maat.

Opmerkingen

- Alhoewel er volgens het lastencohier wel degelij k overtredingen waren werd m de

praktij k geen enkel staal geweigerd noch beboet.

- Volgende vissoorten werden als wild vis in de stalen blank/rietvoorn, zeelt en winde

gevonden: vetje, driedoornige stekelbaars, kopvoorn, baars, riviergrondel, alver, kolblei,

karper, pos, brasem, bittervoorn, kroeskarper en zonnehaars.

_ Schubverlies werd gedefinieerd als een tiental ontbrekende schubben langs beide zijden

of een twintigtal langs één kant
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IV. Conclusies.

Men streeft in Vlaanderen, binnen het visserij beleid, in de eerste plaats naar een algemene

ecologische verbetering van het aquatisch milieu met een automatische verbetering van de

visbestanden in het Vlaamse Gewest tot gevolg. Toch worden jaarlijks nog voor enkele

miljoenen franken vissen uitgezet in openbare waters. Deze bepotingen zijn vooral

tijdelijke oplossingen ter verhoging van de hengelsportvangsten of kaderen In

herbepotingsplannen voor wateren met een reeds verbeterde waterkwaliteit. De

bepotingen gebeuren voornamelij k met voorn (blank - en rietvoorn), zeelt en winde.

De uitzettingen worden gefinancierd door de opbrengsten van de visverloven. Met deze

gelden worden de vissen door de Provinciale Visserij commissies aangekocht bij enkele

leveranciers. De verschillende provincies besteden hun deel van het bepotingsbudget naar

eigen behoeften. Zo varieerde het percentage voorn bij voorbeeld in 1991 van bij na 97 %

in Limburg tot amper 20 % in Oost- Vlaanderen.

Door een lastencohier zijn de viskwekers en - handelaars bij hun leveringen gebonden aan

enkele reglementeringen inzake de leefbaarheid van de vis, de transportcondities en

dergelijke meer. In dit deel werd veel aandacht besteed aan de inhoud van dit lastenboek.

De normen werden vergeleken met deze uit de Franse en Waalse lastencohiers en

suggesties werden gedaan om enkele punten aan te passen.

Er werd getracht na te gaan in hoeverre de reglementeringen In het lastencohier nageleefd

worden in de praktijk. Bij enkele tientallen uitzettingen van zowel voorn, winde als zeelt

werden stalen van de geleverde loten vis onderzocht op uitwendige ziekteverschijnselen,

schubverlies, verwondingen, parasieten, etc.. Ook werden de vervoerdensiteiten

gecontroleerd en het percentage wild vis en de lengteafwij king nagegaan. Essentiële

punten voor de overleving van de pootvis, zoals de behandelingskwetsuren en

vervoerdensiteiten, zijn meestal behoorlijk in orde. Schub verlies en wildvis daarentegen

worden frequent aangetroffen. Andere normen zoals de lengteafwijking tussen de

geleverde en gevraagde vissen worden in sommige gevallen zwaar met voeten getreden. In

deze gevallen dienen de afgevaardigden van de Provinciale Visserij commissies en de

Groentechnici van de zoetwatervisserij dienst hun verantwoordelij kheid op te nemen en de

ladingen desgevallend te weigeren. Een voorstel voor een aangepast lastencohier werd

overgemaakt aan de Zoetwatervisserij dienst.

Daar in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een milieudatabank voor de zoetwatervisserij zal

opgestart worden (cf. databank van waterkwaliteitsmetingen door de VMM) lij kt het

aangewezen dat alle gegevens in verband met visbepotingen in Vlaamse openbare wateren

gecentraliseerd worden 10 deze databank. Deze gegevens zij n dan gemakkelij k

toegankelij k voor de bevoegde instanties en de visbepotingen kunnen beter opgevolgd en

gëevalueerd worden. In het lastencohier zou dan een nieuw artikel betreffende verplichte

melding van alle informatie rond visbepotingen moeten opgenomen worden.
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