
 

 

 

 

 

 

Tsjechië - Patrick Daniels 

In Tsjechië wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

openbaar water en privaat water.  

1.Openbaar water:  

 

Iedereen die op openbaar water wil vissen heeft een 

staatsvergunning en een vergunning nodig. 

Buitenlandse gastvissers hoeven sinds 2017, net als in 

Duitsland, geen hengelexamen af te leggen, op voorwaarde 

dat ze een vergunning uit hun thuisland en een recente 

pasfoto kunnen voorleggen. Zo’n staatsvergunning kan je 

kopen op het stadhuis van de grotere agglomeraties. Zo’n 

staatsvergunning is geldig voor 1 maand en kost 200 CZK. 

 

De meeste hengeltoeristen sturen ruim op voorhand een 

kopie van hun thuisvergunning en een pasfoto op naar de 

eigenaar van het hotel of pension waar ze gaan verblijven, 

die dan op zijn beurt de rompslomp in orde brengt.  

Naast de staatsvergunning heb je ook nog een vergunning 

nodig voor een specifiek(e) hengelwater of –zone. Deze 

vergunningen kan je kopen bij de regionale afdelingen van 

de Czech anglers union (CAU) of in sommige plaatselijke 

hengelsportzaken. Er wordt een ondercheid gemaakt voor 

vergunningen voor salmonidewateren en niet-

salmonidewateren. Ook deze vergunningen worden vaak op 

voorhand met de hotel– of pensionmanager geregeld. 

Deze vergunning kan je kopen voor 1 dag,  drie dagen, een 

week (10 dagen), twee weken (16 dagen) of een jaar. 

(kostprijs: ongeveer 15 euro per dag of 70 euro per week. 

 

In Tsjechië zijn ze zeer streng in het naleven van de 

plaatselijke reglementen, die op de vergunningen staan 

afgedrukt. Zo moet je voor aanvang nauwkeurig op de 

vergunning de datum en hengelwatercode invullen. Ook 

moeten na beëindigen van de visbeurt alle gedode vissen 

vermeld worden. 

Ook in Tsjechië is het vissen zonder staatsvergunning of 

hengelvergunning een misdrijf en kan zwaar worden 

bestraft. 

 

Het hengelaarsverbond van Zuid-Bohemen telt 95 niet-

salmonidewateren en 53 salmonidewateren. De beschrijving 

van deze wateren vind je terug op www.crscb.cz. 

 

2. Privaat water: 

 

Voor het vissen op privaat water heb je enkel de vergunning 

van de eigenaar nodig. 

 

 

 

 

 

Oostenrijk - Dominic De bruyn 

 
In Oostenrijk staat duurzaam vissen centraal. Dit betekent 

dat de vispopulatie streng in de gaten gehouden wordt, 

maar ook de vissers worden regelmatig gecontroleerd op 

papieren en de manier waarop ze vissen. In Oostenrijk 

variëren de visserijwetten van regio tot regio.  

Elke regio heeft zijn eigen regelgeving en het aantal 

vergunningen is beperkt. Wie in Oostenrijk wil vliegvissen, 

kan zich melden bij de lokale toeristische dienst. Hier krijg 

je alle noodzakelijke inlichtingen en ze verkopen er ook de 

vergunningen voor de rivieren of de meren die de gemeente 

zelf ‘beheert’. Er zijn sommige gemeenten die eisen dat je er 

minstens X aantal dagen moet verblijven om kans te maken 

op een vergunning. Op deze rivieren en meren wordt echter 

met mondjesmaat uitgezet en de prijzen voor de 

vergunningen zijn soms overdreven duur. We vissen hier 

immers niet op een trophy part. Bovendien kan het 

voorvallen dat de gemeente in kwestie vraagt dat je dan 

eerst ook even de Oostenrijkse ‘Fischerprüfung’ aflegt. Elke 

deelstaat organiseert deze test zelf. De kostprijs bedraagt al 

gauw 125 tot 250 euro voor de cursus, het examen zelf en 

het papierwerk achteraf. Als vliegvissende toerist heb je hier 

uiteraard weinig boodschap aan. Neem dus je Belgische 

visvergunning mee en argumenteer dat je in ons land al een 

soortgelijk examen hebt gedaan. Meestal accepteren ze dat 

wel. 
 
Interessanter wordt het wanneer het hotel waar je verblijft, 

zelf een aantal kilometer viswater beheert. Deze hotels 

richten zich speciaal op (vlieg)vissers en hebben dikwijls 

speciale aanbiedingen in petto. Vraag naar het 

‘Pauschalangebot’. Dit is een combo van verblijf, de nodige 

vergunningen en soms een beetje gratis guiding. Deze 

hotels weten ook dat een tevreden gast die regelmatig een 

mooie vis vangt, zeker zal terugkeren en ook voor mooie 

reclame zorgt. Het beheer van dergelijk viswater is al veel 

beter geregeld. En dan heb ik het niet enkel over 

uitzettingen! 
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Slovenië - Goran Hot 
 
Slovenië is een bestemming met typische commerciële 
rivieren. Er bestaat niet zoiets als een staatsvergunning, 
zoals dat in Duitsland het geval is. In Slovenië worden 
rivieren beheerd door visverenigingen en sommige delen 
van aantrekkelijke bestemmingen, zoals Krka, Soča, Unica 
en Sava Bohinjka, worden beheerd door het Visserij-
instituut van Slovenië. Om vergunningen te kopen, hoef je 
alleen maar de plaatsen te vinden die deze vergunningen 
verkopen. Dit zijn voornamelijk hengelsportwinkels, 
sommige hotels of visverenigingen. De prijs van 
vergunningen varieert van € 35 tot € 99 per dag. Er zijn ook 
driedaagse vergunningen die iets goedkoper zijn. 

 
In Slovenië is er de mogelijkheid om lid te worden van een 

visclub en hiervoor betaal je inschrijfgeld (het bedrag 

verschilt van club tot club). Daarnaast betaal je nog een 

jaarlijkse vergoeding van € 170 en je bent verplicht om 

werkacties te doen. De eerste twee jaar loop je stage en 

moet je zestig werkuren per jaar presteren. Na twee jaar 

moet je het staatsexamen vissen afleggen en als je slaagt, 

dan heb je een volledig lidmaatschap van de club 

verworven. Het kan financieel interessant zijn als je erin 

slaagt om binnen te geraken bij een van de clubs in 

Slovenië. Aan diegenen die besluiten om het te proberen, 

wens ik veel succes. 

 

 

 

 

 

 

Kroatië - Goran Hot 

Naast het zeetoerisme is Kroatië ook een interessante 
vliegvisbestemming. Net zoals in Slovenië is er geen 
verplichte staatsvergunning in Kroatië. 

 
Kroatische rivieren worden beheerd door clubs en ze 
verkopen dag- en meerdaagse vergunningen. Je kan deze 
vergunningen rechtstreeks kopen bij de clubs of op plekken 
zoals cafés en hotels. In tegenstelling tot Slovenië is het 
uitzetten van regenboogforel verboden op veel rivieren in 
Kroatië (behalve op de rivier de Gacka). 

 
In Kroatië is het ook mogelijk om lid te worden van enkele 
visverenigingen en dit gaat veel gemakkelijker dan in 
Slovenië. Wat je nodig hebt, is een Kroatisch staatsexamen 
visserij (informatie is verkrijgbaar bij de clubs), eenmalig 
toegangsgeld, jaarlijks lidmaatschap en jaarlijkse 
lidmaatschapsvergunningen van HRK 500 (+/- € 70). 
Op de rivier de Gacka geldt een speciaal regime. Het 
inschrijfgeld voor buitenlanders bedraagt HRK 4.000 (+/- € 
530) en het aantal visdagen is beperkt tot 15 (op Revir A en 
B) of onbeperkt op Revir C. De dagvergunning op de Gacka 
kost HRK 400 (+/- € 53), terwijl op andere wateren van 
Kroatië de prijs van dagvergunningen varieert tussen € 13 
en € 33. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosnië-Herzegovina - Goran Hot 

 

Net als in Slovenië en Kroatië is er in Bosnië en Herzegovina 

geen verplichte staatsvergunning. Rivieren in Bosnië en 

Herzegovina worden bestuurd door de staat, clubs en er zijn 

particuliere rivieren. Het is noodzakelijk om een vergunning 

te kopen bij verkooppunten en zich te houden aan de 

voorgeschreven visregels. In privéwateren duurt het 

visseizoen een heel jaar en mijn aanbeveling is om in de 

herfst, winter en vroege lenteperiodes te vertrekken, anders 

is het veel te druk. 
Bosnië is geen EU-land en daar zijn de vergunningen voor 

buitelanders vaak duurder dan voor de lokale inwoners.   


