
 
 
Bericht aan steden en gemeenten  
 
 
De waterkwaliteit in onze waterlopen verbetert. Ook de visfauna herstelt zich langzaam. Maar dat 
betekent ook dat calamiteiten die vissterfte veroorzaken des te meer impact hebben. Een goede 
afstemming en samenwerking tussen de betrokken diensten is belangrijk om de impact van 
vissterfte te beperken en om de oorzaken ervan op te sporen.  
 

Daarom werden binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) afspraken gemaakt 
tussen de waterbeheerders en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor een gecoördineerde 
aanpak van vissterfte in openbare wateren.  
 
 
Hieronder vindt u meer uitleg over de aanpak van vissterfte in openbare wateren. 

 
 
Onderstaande taken nemen de waterbeheerders en ANB op zich :  

 
 Voor een ernstige vissterfte voorziet de VMM milieu-incidentenwerking  24/24, 7 dagen op 7 

bijstand. 
 De milieu-incidentenwerking informeert het Agentschap voor Natuur en Bos (advies 

visserijbioloog) en de betrokken waterbeheerder (remediërende actie). Indien nodig onderzoekt 
de VMM de waterkwaliteit ter plaatse. Als een oorzaak voor de vissterfte gekend is, wordt met 
de toezichthouders milieuhandhaving afspraken gemaakt over de te nemen handhavende 
maatregelen (PV, bestuurlijke maatregel,…).  

 U krijgt regelmatig een stand van zaken, zodat u uw burgers verder kan informeren over het 
incident; 

 Een snellere en efficiëntere aanpak, waardoor in veel gevallen erger kan voorkomen worden en 

de duur van de vissterfte beperkt kan worden; 
 De waterbeheerder is eindverantwoordelijke voor alle acties op zijn waterlopen en kan hiervoor 

bijstand vragen aan brandweer en/of civiele bescherming. In dat geval draagt de 
waterbeheerder ook de interventiekosten. Er is dus na afloop van het incident geen 
onduidelijkheid meer over wie de factuur betaalt. 

 

 
In ruil vragen we aan de gemeente- of het stadsbestuur : 
 
 Burgers die vissterfte of vissen in nood vaststellen,  kunnen dit bij hun gemeente of stad 

melden. Als gemeente- of stadsbestuur staat u immers het dichtst bij de burger en kan u het 
snelst op het terrein de ernst van de melding controleren. 

 Duidelijke meldkanalen zijn cruciaal. U bepaalt zelf op welke nummers de burger een vissterfte 

kan melden (binnen en buiten kantooruren) en informeert uw inwoners. Als bijlage bieden we u 
een kant en klare tekst en foto aan om over te nemen op uw website of in uw infoblad. 

 Na een melding zorgt u voor een controle op de locatie waar het probleem zich voordoet. Dit is 
een noodzakelijke stap om de ernst van de melding in te schatten. Wanneer het om een 
ernstige vissterfte gaat, kan u vanaf nu een beroep doen op de milieu-incidentenwerking van 
de Vlaamse Milieumaatschappij. 

 Als u suggesties heeft voor de aanpak van het probleem, kan u die doorgeven aan de milieu-

incidentenwerking.  
  



 

 
BIJLAGE : Voorbeelden voor communicatie naar de burger 
 

 
 
 

 
 


