
 

 

 

 

 

 

 

 

België - Simon Desmet 

 
In ons land bestaat er geen staatsvergunning, maar 

gewestelijke vergunningen. Voor het Vlaamse Gewest heb 

je een zogenaamd visverlof nodig, dat je via 

www.visverlof.be kan kopen. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen een Gewoon visverlof (€ 13) voor het 

overdag vissen vanaf de oever, Groot visverlof (€ 48) voor 

het overdag en ‘s nachts vissen vanaf de oever, wadend of 

vanuit een bootje, en ten slotte een Jeugdvisverlof (€ 5) 

voor jongeren t.e.m. 17 jaar. Dit Jeugdvisverlof is eigenlijk 

evenwaardig aan een Groot visverlof, want voor het overdag 

vissen vanaf de oever zijn jongeren onder de 17 jaar ervan 

vrijgesteld een visvergunning te kopen 

 
Behalve online kan je je visverlof ook in een Bpost-kantoor 

aankopen, maar daar zijn ze gevoelig duurder dan online: 

de prijzen bedragen € 9,85 voor een Jeugdvisverlof, € 17,85 

voor een Gewoon en € 52,85 voor een Groot visverlof. 
 
Voor privéwater, denk aan vliegvisreservoirs, heb je een 

aparte vergunning nodig. 
In het Waalse Gewest koop je dan weer een permis de 

pêche op permisdepeche.be/ De site is ook beschikbaar in 

het Nederlands, maar de online vertaling bevat enkele 

eigenaardigheden. Daarom gebruiken we hier de Franse 

namen voor de voor vliegvissers relevante vergunningen: 

het gratis ‘Permis de pêche J’ voor jongeren onder de 15 

jaar, ‘Permis de pêche A’ (€ 12,39) voor het vissen vanaf de 

kant en ‘Permis de pêche B’ (€ 37,18) voor wie anders dan 

vanaf de oever vist. De meeste vliegvissers hebben wellicht 

een vergunning type B. Voor wie enkel tijdens z’n vakantie 

vist, is er de ‘Permis de pêche T’ (€ 25), die voor 14 

opeenvolgende dagen geldig is. 
 
Deze gewestelijke vergunningen geven recht om op de 

waterwegen (‘voies hydrauliques’) te vissen. Daarnaast heb 

je voor de kleinere waterlopen een plaatselijke vergunning 

nodig: een zgn. ‘carte de société’. Je kan die tegenwoordig 

voor een aantal verenigingen ook online kopen via 

www.cartedepeche.be/fr, zoniet zal je naar de plaatselijke 

verkooppunten op zoek moeten gaan. De website 

www.parcoursdepeche.be/ geeft je een goed overzicht van 

de vele verenigingen. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de 

vliegvismogelijkheden wellicht wat dunner gezaaid, maar je 

hebt er wel een vergunning voor nodig. We verwijzen je 

graag door naar leefmilieu.brussels/themas/water/water-

brussel/vijvers-en-waterlopen/de-visvangst  
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Nederland - Simon Desmet 

 
In Nederland heb je (meestal, zie onder) een VISpas nodig. 

Je kan hem makkelijk online kopen op www.vispas.nl of in 

plaatselijke verkooppunten.  
 
Eigenlijk koop je met de VISpas twee vergunningen in één: 

enerzijds het lidmaatschap van een plaatselijke vereniging 

met eigen viswater (denk maar aan HSV Groot Rotterdam), 

anderzijds het water dat opgenomen is in de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse VISwateren. Volgens Sportvisserij 

Nederland is 90% van het oppervlaktewater in deze lijst 

opgenomen; iedereen in het bezit van een VISpas mag er 

vissen, ongeacht van welke HSV hij lid is. De handige 

VISplanner (website of app) toont je waar je met jouw 

VISpas mag vissen. Wanneer je het nummer op je VISpas 

invoert, zie je aan de hand van kleuren in welke wateren je 

met jouw pas mag vissen. De prijs van een VISpas varieert 

naargelang de gekozen hengelsportvereniging (HSV), maar 

gemiddeld kost die rond de 40 euro per jaar. 

 
Wat minder bekend is, is dat een beperkt aantal 

hengelsportverenigingen niet is aangesloten bij Sportvisserij 

Nederland. Deze verenigingen verstrekken aan hun leden 

niet de VISpas maar hun eigen schriftelijke toestemmingen 

die alleen geldt voor het eigen verenigingswater. 

 

 

 

Groothertogdom Luxemburg  
Paul De Neef 

 

In het Groothertogdom Luxemburg maakt men een 

onderscheid tussen binnenwateren, grenswateren en het 

Viandenreservoir. 

 

Vissen in de binnenwateren: 

Om van de oever van rivieren te vissen, heb je een 

jaarvergunning van € 30 of een maandvergunning van € 6 

(toeristenvergunning) nodig. Om vanaf een boot te vissen 

betaal je voor een jaarvergunning € 40 en voor een 

maandvergunning € 8 (toeristenvergunning). 

Op de Sûre is vissen toegestaan in de beschermingszone II 

van het meer van de Boven-Sûre en tussen de 

samenvloeiing met de Alzette in Ettelbruck en met de Our in 

Wallendorf. In de visteeltgebieden tussen de stuw in 

Moestroff en de brug in Reisdorf is vissen verboden. Om te 

mogen hengelen in privéwateren heb je schriftelijke 

toestemming van de landeigenaar en een jaarvergunning 

van € 18 of een maandvergunning van € 4 

(toeristenvergunning) nodig. 

 

Vissen in de grenswateren langs de Duitse grens: 

Voor de rivieren langs de Duitse grens (de Moezel, de Sûre 

en de Our) is ook een vergunning nodig. Vanaf de oever 

vissen Cat. A kost € 15 per jaar, € 10 per maand of € 5 per 

week. Vissen vanaf een boot Cat. B kost € 40 voor een 

jaarvergunning, € 25 voor een maandvergunning en € 10 

voor een weekvergunning. Als je op de Our vist, heb je 

bovendien de toestemming van de eigenaar van de 

rivieroever nodig. 

 

Vissen in het Viandenreservoir: 

Om te kunnen vissen in het Viandenreservoir (in de periode 

van 01/04 tot 30/11) is voor 25 euro een jaarvergunning 

verkrijgbaar bij de Société Electrique de l’Our, rue Pierre 

d'Aspelt, L-1142 Luxemburg. Een toeristische vergunning 

kost 12,50 euro voor 2 weken (in diezelfde periode) en is 

verkrijgbaar bij het V.V.V., Victor Hugo Haus in Vianden. 

 

 

 

 

 

Duitsland - Patrick Daniels 

Zee: 
 
De visserij in de Noordzee is gratis. Toeristen (maar ook 

Duisters zelf) die willen vissen in de Baltische Zee kunnen 

een Duitse toeristenvergunning kopen. Deze is geldig voor 

28 dagen en is te verkrijgen in plaatselijke hengelsportzaken 

en toeristenbureaus. Kostprijs: 24 euro. 
 
Zoet water: 
 
Behalve voor de federale staten Bremen en Hamburg 

kunnen buitenlandse hengelaars een staatsvergunning 

kopen zonder een examen (Sportfischerprüfung) af te 

leggen, mits voorlegging van een eigen Vlaamse of Waalse 

vergunning (voor Belgen) of VISpas (voor Nederlanders) en 

een recente pasfoto. 

Deze vergunning (Fischereischein) is geldig voor één 

kalenderjaar en is te verkrijgen op het gemeentehuis of 

stadhuis. Voor gedetailleerde gegevens betreffende deze 

verkooppunten kan je terecht op www.portal-fischerei.de/

bundeslaender/ 

 

De prijs van een jaarvergunning (vergunningen voor 5 jaar 

worden aan buitenlanders niet of nauwelijks uitgegeven) 

kan verschillen naargelang de bondsstaat en schommelt 

tussen 16 en 18 euro voor hengelaars vanaf 16 jaar. 
 
Verder heb je ook nog een plaatselijke vergunning nodig van 

de eigenaar van de visrechten. Dit kan een particulier of een 

organisatie/club zijn. 

 

Waarschuwing 

Vissen zonder geldige vergunning? In Duitsland lachen ze er 

niet mee. In de meeste bondsstaten wordt dit gezien als een 

misdrijf en wordt dit dus behandeld voor een rechtbank. In 

sommige bondsstaten kan dit een boete tot 20.000 euro of 

een gevangenisstraf tot twee jaar opleveren. 

Vergunningen in Europese 
vliegvisbestemmingen 
 
Je gaat op reis en je neemt mee: je vliegenhengel. Om te mogen vissen, heb je doorgaans 
ook een vergunning nodig. Maar hoe krijg je die te pakken en welke algemene regels zijn 
er? Soms heb je zelfs geen vergunning nodig. Wij geven je hierbij een overzicht van de 
situatie in de belangrijkste Europese vliegvisbestemmingen.  
 

Tekst en foto’s: de redactie  
 

Omdat deze special veel websites bevat, vind je hem ook terug op onze website 
www.vliegvissen.be Zo hoef je niet alle links over te typen, maar kan je ze 
rechtstreeks aanklikken. 
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