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Het project ‘Een eeuw zeevisserij’ 
brengt data en informatie vanuit 

verschillende, gefragmenteerde bronnen 
tot geïntegreerde vergelijkbare gegevens.







Opzet: verzamelen en ontsluiten wetteksten rond Belgische 
visserij

Periode: zover terug als mogelijk (en relevant)

Doel: complete set bronnenmateriaal centraal en vrij 
toegankelijk voor verder historisch onderzoek

Digitale versies opzoekbaar en raadpleegbaar via tijdslijn:

http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/timeline.php

http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/timeline.php


Wat?

Zéér diverse bronnen: geografisch, taal, juridisch

Relevantie? Volledigheid?

Work in progress!



… 

Placcaeten

Spaanse & Habsburgse wetgeving (lokaal, ‘nationaal’, ‘internationaal’)

Costuymen – coutumes (compilatiepublicaties 19e eeuw)

Franse overheersing met (soms) specifiek ‘Belgische’ regels

Verenigde Provinciën

België

… en haar staatshervormingen…













Overheidsinmenging:

Bescherming visbestanden
Protectionisme
Reglementering vistechnieken
Strand- en kustvisserij
Vlootbeheer – scheepsbouw
Oprichting beheers- en controle-organen
Premiestelsels
Prijsbepaling - belastingen



Overheidsinmenging:

Internationale overeenkomsten
Zeevaartpolitie
Professionalisering en normering
Smokkel en ‘zwarte vis’
Invoer en uitvoer vis
Oorlogs- en andere schade – verzekeringen
Sociale zekerheid
Ziekteverzekering



(1818). Wet van 12 Maart 1818, op de 
uitoefening der Groote Visscherij = Loi du 12 
mars 1818, sur l'exercise de la grande Pêche 
Journal officiel du Royaume des Pays-Bas 
12(15): 2-25



1818
‘Groote Visscherij’ 



Eerste Belgische visserijwet:

(1831). Besluyt verminderende het tarif 
der ingaende rechten op de visschen 
Bulletin officiel des décrets du Congrès 
national de la Belgique, et des arrêtés 
du Pouvoir exécutif 38(112): 528-531





Vanaf 1836: invoering verschillende 
premiestelsels

(1837). Loi relative à l'encouragement de la pêche nationale 
Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique 
XLI(132): 411
(1838). Arrêté réglementaire sur la pêche maritime Bulletin 
officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique 
CXXVII(1230): 1457-1462



-

Sociale wetgeving

1843 en verder: opname in nationale 
wetgeving van reglementering lokale 
voorzieningskassen voor vissers

(1843). Arrêté qui approuve le règlement concernant la 
fondation d'une caisse de prévoyance en faveur de pêcheurs de 
Heyst, province de la Flandre occidentale Bulletin officiel des 
lois et arrêtés royaux de la Belgique XCI(814): 1266-1276
(1843). Arrêté qui approuve le règlement de la caisse de 
prévoyance pour les pêcheurs de la Panne (commune 
d'Adinkerke) Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la 
Belgique CXVI(987): 1606-1616

Idem voor Blankenberge en Oostende





- Staatssubsidie
- Verplichting tot belegging in staatsobligaties (!)
- Verhouding werkgever-werknemersbijdragen: 1/6
- Pensioen vanaf  

- 60 j.: 6 frank
- 70 j.: 8 frank
- 75 j.: 10 frank 

(cfr. arbeiders in de Gentse industrie verdienden 2 
frank per werkdag, maar ‘zelfstandige’ 
monteerders in hetzelfde bedrijf slechts 4 frank per 
week)

(6 frank uit 1843 ≈ 43 euro in 2011)



Ziekte en invaliditeit

- Recht op ziekteverzekering na 10 jaar vissen
- Beperkt in tijd: 3 maand volledig, daarna 50%
- Blijvende invaliditeit: permanent pensioen
- uitgezonderd: dronkenschap en vechtpartijen

Deze regeling gold voor alle vissers, ook 
buitenlanders op Belgische schepen of Belgische 
vissers in vreemde loondienst!



http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/timeline.php

http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/timeline.php


Oproep!

Alle info over mogelijke juridische bronnen welkom!
Nieuwe invalshoeken, cfr. plaatsnamen, …
Ontbrekende onderwerpen?



Met dank aan:

Heidi Debergh, Ann-Katrien Lescrauwaet, 
Liesbeth Lyssens,Hans Pirlet en Jan Mees

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
Antwerpen,  Rijksarchieven Brussel en Brugge,
Dienst Zeevisserij Oostende
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