
Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) is de Nationale 
Veiligheidsraad op vrijdag 24 april, bijeengekomen in het Egmontpaleis om de exitstrategie uit de 
coronacrisis te bepalen. Ter herinnering, de federale regering en de regeringen van de deelstaten 
hebben sinds 12 maart samen een reeks maatregelen genomen om de verspreiding van covid-19 in 
ons land te beteugelen. Bemoedigende indicatoren zoals de vermindering van het aantal dagelijkse 
ziekenhuisopnames of het afvlakken van de curve van overlijdens, maken het nu mogelijk om zeer 
geleidelijk te gaan afbouwen. Maar de overheid benadrukt dat het virus nog altijd op ons 
grondgebied aanwezig is en gevaarlijk blijft.

De strikte inperkingsmaatregelen zullen zeker van kracht blijven tot en met 3 mei. Daarna zou 
België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het 
toelaten.

Concreet voor de Hengelsport: 

“Vanaf 4 mei gelden de volgende richtlijnen: 

 Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die 
onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf 
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 Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die 
onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt (dus jezelf 
+2 of gezinsleden onder zelfde dak + 2). Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te 
beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en 
cafetaria’s is nog altijd verboden.”

M.a.w. hengelsport mag terug vanaf 4 mei.

De gezamenlijke aanbevelingen vanuit de georganiseerde hengelsport zijn dus gevolgd. Nog even 
geduld en we kunnen terug naar buiten om te genieten van onze “vangtastische” hobby.

Momenteel zijn er nogal wat zaken die daarbij vragen oproepen:

Hoe zit dat met verplaatsingen?
Mag er vanop een boot (op zee) gevist worden? Zo ja, met hoeveel man?
Wanneer bieden de loketten van bpost opnieuw vergunningen voor openbaar water aan?
Waar/hoe koop ik hengelsport materiaal als hengelsportzaken nog niet mogen openen?
Wanneer mag ik mijn (privé) visstek/steiger of visboot onderhouden?
Enz…

Wij legden deze vragen onder andere via Sport Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) voor aan de bevoegde instanties. Er is een ministerieel besluit in opmaak dat (hopelijk) het een 
en ander zal verduidelijken. Wij doen er alles aan om alle hengelsport beoefenaars zo spoedig 
mogelijk in te lichten. Hou alvast onze website en sociale media in het oog voor meer nieuws!
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