


               







     




  









         
     










      
        
         



      
       






           







8 - WMFkoepel

het niet beantwoorden van de kritische vragen van de 

EU van september 2013 (EU Pilot 3801/12/ENVI), 

betreffende de maatregelen die België ondernomen 

heeft ter bescherming van de zeezoogdieren. De 

ingebrekestelling (Aankondiging – Strafbaar feit nr. 

2014/4014) is expliciet in zijn bewoordingen: “De 

Commissie is van oordeel, dat het Koninkrijk België, 

door de kustgemeenten toe te staan vergunning voor 

het gebruik van warrelnetten voor de recreatieve 

strandvisserij te verlenen, niet heeft voldaan aan zijn 

verplichtingen op grond van artikel 12, lid 1, onder a), 

van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 

inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 

en de wilde fl ora en fauna, door niet de noodzakelijke 

maatregelen te nemen voor de bescherming van een 

soort die is opgenomen in bijlage IV, onder a), van 

genoemde richtlijn.”

Oostende en De Haan hebben al een verbod

De Vlaamse regering heeft twee maanden de tijd om de 

EU in te lichten van de acties die zij zal ondernemen 

zodat de klacht kan worden geseponeerd. Indien binnen 

dat tijdsbestek geen bevredigend antwoord gegeven 

wordt op de tenlastelegging, kunnen sancties en boetes 

zoals het inhouden van subsidies voor België volgen. 

Enkel in onze kustgemeenten (met uitzondering van 

Oostende & De Haan) gebruiken recreatieve vissers 

kieuw- en warrelnetten. Het kan toch onmogelijk de 

bedoeling zijn dat die enkele kustgemeenten een sanctie 

veroorzaken die gevolgen heeft voor het hele land. 

De bewijzen zijn er 

Niettegenstaande de bewijzen zoals het aanspoelen 

van uiterst verse bruinviskadavers met netsporen, 

blijven sommige warrelnetvissers ondertussen via de 

media beweren dat zeezoogdieren niet kunnen verstrikt 

raken in de warrelnetten op onze stranden. Bezoek 

www.warrelniet.be en ontdek hoe de Koninklijke 

Nederlandse Redding Maatschappij twee verdrinkende 

bruinvissen redt uit een warrelnet.

Ook Tom Waes strijdt mee

De “Warrelniet” campagne wint ondertussen aan 

zichtbaarheid met een videoclip waarin bekende 

Vlaming Tom Waes de Belgische bevolking oproept de 

“Warrelniet” campagne te steunen. De campagnewebsite 

www.warrelniet.be waarop het fi lmpje staat gepubliceerd, 

identifi ceert naast de problematiek rond bruinvissen nog 

tien andere belangrijke ecologische en veiligheidsredenen 

voor een onmiddellijk verbod van de warrelnetten. Ook 

de petitie vindt u op deze website terug. 

Teken de petitie Warrel Niet

Tot op heden ondertekenden al meer dan 16.000 
personen de online- of  printpetitie. Later dit jaar leggen 
de organiserende verenigingen de campagneresultaten 
voor aan de minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw Joke Schauvliege. Steun de campagne. Teken 

AUB de petitie op www.warrelniet.be 

Tekst : Vis de Bruyn KWG Natuurpunt & Katrien 

Vandevelde Sea Shepherd Belgium / BlueShark 

Foto boven artikel : Bruinvis - foto KBIN.

Foto hiernaast : Warrelnetten zijn totaal niet selectief.  

De EU legde daarom 13 jaar geleden al warrelnetten 

voor recreatief  gebruik aan banden.  België is dus al 

jaren in overtreding en riskeert nu dan ook een sanc-

tie.  foto van Eddy Beerten van "Duik de Noordzee 

schoon"- www.facebook.com/warrelniet

Foto boven : Toma Waes zet zich samen mat Natuur-

punt, Blue Shar, Sea First Foundation en Sea Shepherd 

in voor het verbod op warrelnetten.  Bekijk ook via 

deze link op You Tube. http://www.youtube.com/

watch?v=WpumFslk49k 




