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WAAROM DEZE VELDGIDS?
Vissen is met bijna twee miljoen sportvissers één van onze meest 
beoefende vormen van openluchtrecreatie in Nederland. Voor de 
verbetering van de vismogelijkheden, het watermilieu en de vangst
kansen wordt door de 900 plaatselijke hengelsportverenigingen en 
de 7 regionale hengelsportfederaties veel werk verzet. Zij worden 
daarbij ondersteund door de landelijke vereniging Sportvisserij 
Nederland te Bilthoven. 

Het geld dat nodig is voor al die activiteiten wordt door de sport
vissers zelf bijeengebracht via de aanschaf van de VISpas of de 
Kleine VISpas. Deze visdocumenten vormen samen met de bijbe
horende lijsten van viswateren de wettelijk vereiste schriftelijke 
toestemming (‘visvergunning’) om te mogen sport vissen. Via deze 
documenten wordt de sportvisserij 
gereguleerd, mede in het belang van 
het visstandbeheer. Controle op het 
bezit van deze vis documenten is der
halve van het grootste belang. Geen 
vis documenten betekent geen geld 
voor de verbetering van de visstand, 
vismogelijkheden, water milieu, 
belangen behartiging en voorlichting.

Voorwaarde voor een goede controle is dat direct  
betrokkenen als controleurs van hengelsportverenigingen, 
politiediensten, buitengewoon op sporingsambtenaren en 
beheerders van viswateren, over voldoende kennis beschikken 
van de regelgeving rond de sport visserij. In deze Veldgids 
wordt de belangrijkste regelgeving behandeld. Voor het 
herkennen van vissoorten zijn de veldgidsen ‘De Nederlandse 
zoetwatervissen’ en ‘De Nederlandse zeevissen’ een 
onmisbaar hulpmiddel. Deze veldgidsen zijn verkrijgbaar bij 
Sportvisserij Nederland en ook gratis te downloaden als App.

VIS, VISSEN EN (SPORT)VISTUIGEN
Artikel 1 van de Visserijwet definieert de begrippen vis, vissen  
en de door sportvissers gebruikte vistuigen hengel en peur.

Vis De meeste in ons land voorkomende of aangevoerde vissoorten 
(waaronder schaal en schelpdieren) zijn bij ministeriële regeling 
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aangewezen. Ook delen van deze (aange wezen) vissen, kuit en broed 
zijn vis in de zin van de wet. Niet in de regeling opgenomen vissoor
ten zijn geen vis in de zin van de Visserijwet 1963. Voor niet aange
wezen vissen geldt een uitzet verbod (artikel 14 Flora en Faunawet).

Het is tevens verboden vis (zowel aange wezen als niet aangewezen) 
zonder schriftelijke toestemming van de visrecht hebbende in diens 
water uit te zetten (artikel 17 lid 1).

Een aantal vissoorten valt onder de Flora- 
en Faunawet (rivierdonderpad; kleine en 
grote modder kruiper; elrits; bittervoorn; 
steur; houting; beekprik; gestippelde alver 
en paling). Deze dienen na even tuele vangst 
onmiddellijk in hetzelfde water te worden 
teruggezet.

Vissen Het te water brengen, hebben,  
lichten of ophalen van vistuigen, alsmede 
het op enigerlei andere wijze pogen om vis 
uit het water te bemachtigen (bijvoorbeeld 
met de hand). Uitzetten (vis en visbroed) of 
uitzaaien (schelpdieren) is eveneens vissen.

HENGEL EN PEUR (ART. 1 LID 5)
1. Hengel: het vistuig bestaande uit een roede   
(stok)  al dan niet voorzien van een opwind   
mechanisme  en een lijn of snoer  al dan   
niet voorzien van één of meer dobbers  en ten   
hoogste drie één, twee of drietandige haken.
2. Peur: het vistuig, bestaande uit een al dan niet   
aan een roede verbonden lijn of snoer zonder   
haak of haken waaraan een hoeveelheid   
wormen is bevestigd (zie foto).

VISDOCUMENTEN
Hoofdregel Om te mogen vissen in de binnenwateren moet men in 
het bezit zijn van een geldige schriftelijke toestemming van de recht
hebbende op het visrecht (‘visvergunning’). 

Grote modderkruiper, 
Beekprik, Bittervoorn en 

Rivierdonderpad
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BEROEPSVISTUIGEN 
Iemand die met beroepsvistuigen wil vissen en zelf niet het visrecht 
heeft, moet naast een schriftelijke toestemming van de visrecht
hebbende, ook beschikken over een verklaring van de Minister van 
EZ (art. 7a). Reglement voor de binnenvisserij 1985). Deze verklaring 
wordt alleen verstrekt indien een visrechthebbende of een toe
stemminghouder beschikt over minimaal 250 hectare viswater én  
met die visserij minimaal 8.500, = euro bruto per jaar verdient.

Ontheffing van deze regeling is mogelijk voor organisaties en
onderzoeksbureaus die beroepsvistuigen gebruiken voor onderzoek 
en monitoring van viswateren.

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING 
(‘VISVERGUNNING’) (artikel 21)
De schriftelijke toestemming van 
de visrechthebbende (hierna ook 
genoemd: ‘visvergunning’) is een 
wettelijk verplicht privaatrechtelijk 
document en moet de volgende 
gegevens bevatten: wie de recht
hebbende op het visrecht is; naam, 
woonplaats en geboortedatum van 
de vergunninghouder; omschrijving 
viswater; toegestane vistuigen; 

voorwaarden; dagtekening, geldigheidsduur en vergoeding.

De visvergunning geeft aan waar, waarmee, wanneer en hoe er  
gevist mag worden. Via de visvergunning kan de rechthebbende 
op het visrecht nadere voorwaarden aan het vissen verbinden. 
Bijvoorbeeld een meeneemlimiet van bepaalde vissoorten, hogere 
dan wettelijk vastgestelde minimummaten, verbod gebruik bepaalde 
aassoorten gedurende een bepaalde periode en het nachtvissen.

Overtreding van vergunningsvoorwaarden staat gelijk aan het vissen 
zonder visvergunning (strafbaar feit artikel 21 lid 1 Visserijwet 1963).  
Voor het welslagen van het o.a. visstandbeheer kan ook controle op 
de naleving van deze vergunningsvoorwaarden niet worden gemist.
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VISPAS (zie ook het schema achterin deze veldgids)

Alle bij Sportvisserij Nederland aange
sloten hengelsportvere nigingen (dit zijn 
de visrecht hebbenden op bijna 95 % van 
het Nederlandse binnenwater!) geven de 
VISpas uit. De VISpas is het bewijs van  
lidmaatschap van de betreffende vereniging. 
De VISpas vormt samen met een  

Lijst van Viswateren de visvergunning. Samen geven die aan in  
welke viswateren de houder het recht heeft 
 te vissen met maximaal twee hengels.  
In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 
Viswateren van Sportvisserij  
Nederland is al 300.000 van de 
350.000 hectare viswater in 
Nederland opgenomen, inclusief  
het IJsselmeer. De VISpas is één 
jaar geldig. Sportvissers die in de 
loop van het jaar lid worden van  
een hengelsportvereniging kunnen 
in het bezit zijn van een zogenaamd 
‘Voorlopig bewijs van lidmaat  
schap of ‘Tijdelijke VISpas’ (VBL). 
Dit tijde lijke document is maximaal 
tot één maand na uitgifte geldig. 
Binnen die maand ontvangt de 
betreffende persoon van Sportvisserij 
Nederland de VISpas.

De wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 
staan opgenomen, zijn voornamelijk ingebracht door federaties 
en verenigingen in het kader van de onderlinge uitwisseling van 
viswateren. Zij stellen dus niet alleen hun eigen leden, maar ook die 
van andere aangesloten verenigingen in staat om te mogen vissen in 
hun viswater. 

Uitsluitend de aangesloten hengelsport verenigingen geven de  
VISpas uit. Alle adressen van deze verenigingen zijn te vinden op 
www.sportvisserijnederland.nl.
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KLEINE VISPAS
Voor de sport vissers die geen lid zijn 
van een aangesloten hengelsport
vereniging wordt door Sportvisserij 
Nederland de Kleine VISpas uitge geven. 
Deze Kleine VISpas biedt de mogelijk
heid om te vissen met één hengel, met 
één enkeltandige haak en voorzien 
van aan gewezen aassoorten in een beperkt aantal wateren. Deze 
wateren staan vermeld in de Kleine Lijst van Viswateren.

JEUGD (tot 14 jaar)
Veel hengelsportverenigingen hebben speciaal voor de jeugd een 
jeugdvergunning waarmee gevist mag worden met één hengel en 

aan gewezen aassoorten. Voor jeugdleden 
tot 14 jaar, die willen vissen met twee 
hengels of op roofvis, is er de jeugdVISpas. 
De moge lijkheden zijn gelijk aan die van 
de VISpas. De peildatum voor de leeftijds
bepaling is 1 januari van het jaar waarin 
wordt gevist.

UITZONDERING: JEUGD ONDER BEGELEIDING 
(artikel 21. tweede lid, onderdeel c)
Geen VISpas of andere schriftelijke toestemming is vereist voor  
personen onder de veertien jaar: 1, vissend onder begeleiding  
van een volwassene die voorzien is van een VISpas of andere  
schriftelijke toestemming, of: 2, vissend in het kader van een door  
de betreffende rechthebbende op het visrecht georganiseerd  
evenement. Jeugd onder begeleiding mag onder dezelfde voor
waarden als de begeleider vissen, maar met één hengel!
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DAG- EN WEEKVERGUNNINGEN
Hengelsportverenigingen kunnen ook een dag of weekvergunning 
uitgeven.

AANGEWEZEN AASSOORTEN 
De door Sportvisserij Nederland aange wezen aassoorten zijn:
  brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden.
  worm en steurkrab.
   insecten, insectenlarven (bijvoorbeeld maden) en nabootsingen 

daarvan, mits niet groter dan 2,5 centimeter.

GESLOTEN TIJD AASSOORTEN 
(artikel 6 Reglement voor de binnen visserij 1985)
In het tijdvak van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het  
verboden te vissen met de hengel geaasd met: 
  stukje vis (ongeacht hoe groot) 
  dood visje
  slachtproducten 
  alle soorten kunstaas, met  
 uitzondering van kunstvliegen  
 kleiner dan 2,5 cm. 

GESLOTEN TIJD VISSOORTEN 
(artikel 5c Uitvoeringsregeling visserij)
Vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt, mag men in die periode 
niet voorhanden hebben. Na eventuele vangst moeten ze onmiddellijk 
in hetzelfde water worden teruggezet.
Snoek van 1 maart tot de laatste zaterdag van mei. 
Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei. 
Snoekbaars en baars van 1 april tot de laatste zaterdag van mei. 
Beekforel van 1 oktober tot en met 31 maart. 
Rivierprik van 1 november t/m 31 januari en van 1 maart t/m 30 april. 
Zeeforel, zalm, elft, fint, kwabaal, serpeling, sneep, vlagzalm, 
zeeprik en meerval 
het gehele jaar.
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VISSEN MET DRIE HENGELS
Houders van een VISpas mogen met maximaal twee hengels 
vissen. Voor het gebruik van een derde hengel is vaak een 
aanvullende schriftelijke toestemming nodig van de 

recht hebbende op het visrecht. Voor wateren opgenomen in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 201320142015 is het 
gebruik van een derde hengel alleen toegestaan in wateren aangege
ven met het  symbool en wanneer men ook in het bezit is van de 
Landelijke Derde hengel toestemming. Deze toestemming 
bestaat uit een hologramsticker (driedimensionaal) met een 
Derde hengel symbool en jaartal dat op de achterzijde van de 
VISpas moet worden geplakt. De Derde hengeltoestemming is 
het gehele jaar geldig en strikt persoonsgebonden. Indien een 
VISpashouder meerdere VISpassen heeft, hoeft slechts 
eenmaal de toestemming te worden aangeschaft.

NACHTVISSEN (artikel 7 Reglement voor de binnenvisserij 1985)
Hoofdregel: Nachtvissen is in beginsel wettelijk bijna overal toege
staan, behalve in een aantal wateren die door de minister zijn 
aangewezen. Deze aangewezen wateren zijn opgenomen in bijlage 2 
van de Uitvoeringsregeling visserij en onder andere te vinden op de 
website van Sportvisserij Nederland. 

NACHTVISTOESTEMMING
Het nachtvissen kan worden verboden of beperkt door de 
rechthebbende op het visrecht. Dit verbod of beperking is 
dan opgenomen in de schriftelijke toestemming geldend 

voor dat water. Voor wateren opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van 
Nederlandse Viswateren 201320142015 is het nachtvissen alleen 
toegestaan in wateren aangegeven met het symbool  en wanneer men 
ook in het bezit is van de Landelijke Nachtvistoestemming. In wateren 
zonder dit symbool is nachtvissen niet toegestaan of alleen toegestaan 
met toestemming van de lokale visrechthebbende. De Landelijke Nacht  
vistoestemming bestaat uit een hologram sticker (driedimensionaal) met 
een nachtvissymbool en jaartal dat op de achterzijde van de VISpas 
moet worden geplakt. De Landelijke Nachtvistoestemming is 
het gehele jaar geldig en strikt persoonsgebonden. Indien een 
VISpashouder meerdere VISpassen heeft, hoeft slechts eenmaal 
de toestemming te worden aangeschaft. Informatie over 
nachtviswateren vindt u onder andere bij Sportvisserij Nederland, 
sportvisserijfederaties en hengelsportverenigingen.
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KAMPEERMIDDELEN
De regels over het gebruik van een tentje of ander  
schuil of kampeermiddel zijn op 1 oktober 2012 niet 
veranderd. Dit is en blijft de bevoegdheid van de gemeente 

die dit geregeld heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). Als de gemeente het gebruik van een tentje toestaat dan kan 
de visrechthebbende hieraan – net als bij het nachtvissen – nadere 
voorwaarden stellen, Voor wateren opgenomen in de Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse Viswateren is het gebruik van een kampeer
middel alleen toegestaan bij wateren met het  symbool. Voor de 
andere wateren in deze lijst is onbekend of het gebruik van een 
kampeermiddel is toegestaan. Meer informatie over kampeer
middelen is te vinden op www.sportvisserijnederland.nl

MINIMUMMATEN VISSOORTEN
Aal/Paling* 28  cm Bot  20  cm Snoekbaars  42  cm
Baars**  22  cm Kopvoorn  30  cm Zeelt  25  cm
Barbeel  30  cm Rivierprik 20 cm   
Beekforel  25  cm Snoek  45  cm 

*  Het is voor houders van een (Kleine) VISpas verboden om paling 
in bezit te hebben.

**  Het is toegestaan (m.u.v. het IJsselmeer), om ondermaatse 
baarzen levend voorhanden te hebben op voorwaarde dat de vis 
wordt bewaard in een leefnet of aker(emmer) en levend wordt 
teruggezet in hetzelfde water.

  Het aantal dode baarzen onder de minimummaat dat iemand als 
aas in bezit mag hebben, (m.u.v. het IJsselmeer) is vastgesteld op 
maximaal 20 stuks.

VERBOD GEBRUIK LEVEND AAS (artikel 2c Visserijwet 1963)
Het ‘Besluit verbod gebruik van levend aas’ verbiedt het gebruik van 
alle levende vissen als aas bij de binnen en kustvisserij. Het  
verbod geldt ook voor het gebruik van andere gewervelde dieren als 
aas, namelijk: zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën.  
Wormen en maden zijn als aas toegestaan. Het voorhanden hebben 
van levende vissen valt niet onder voornoemd verbod. Uiteraard 
dienen dan wel  voor zover van toepassing  de wettelijke minimum
maat en gesloten tijd in acht genomen te worden.
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VIS MEENEMEN/BEHOUDEN
Bovenmaatse vissen mogen worden 
behouden tenzij de visvergunning dat 
beperkt. Veel vergunningen hebben een 
aantalsbeperking of totaalverbod betref
fende het behouden van soorten als snoek, 
snoekbaars, karper en witvis boven een 
bepaald aantal. Om visstroperij beter te kunnen traceren geldt voor 
aanvoerders van zoetwatervis (> 5 kg; voor paling ongeacht het gewicht) 
een wettelijke verplichting een registratie bij te houden waaruit o.a. 
de herkomst van de vis blijkt. Het is verboden vis gevangen met de 
hengel of de peur in de handel te brengen, te koop aan te bieden of 
te vervreemden.

VISSTROPERIJ  
(Wet op de economische delicten)
Visstroperij is geen apart delict in het kader van de Visserijwet 1963. 
Echter voor het vissen zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende, over treding van de vergunningsvoorwaarden – voor 
zover sprake is van visserij met andere vistuigen dan hengels  geldt 
een verhoogd boetemaximum. 

ZEEVISSERIJ
Sportvisserij in visserijzone,  
kustwateren en zeegebied
Er wordt in Nederland door sportvis
sers ook in zee gevist. De regels voor de 
zeesport visserij zijn over het algemeen  
veel eenvoudiger dan voor het binnenwater. 
Belangrijk is te weten dat in de Visserijwet 
1963 drie verschillende zeevisgebieden 
worden onderscheiden: ‘visserij zone’, 
‘kustwateren’ en ‘zeegebied’. Er gelden  
in deze gebieden verschillende regels.
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Kustwateren 
Tot de kustwateren behoren de Waddenzee, het Nederlandse deel 
van Dollard en Eems, de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn 
van het oostelijke havenhoofd van Maassluis naar het groene 
geleidelicht no. 14, het Calandkanaal met de daaraan gelegen open 
havens tot de meest zeewaarts gelegen water kering, het Beerkanaal 
met de daaraan gelegen open havens, het Zeegat van Goeree, het 
Brouwer havensegat, de Oosterschelde en de Westerschelde.
NB. De zee langs de Noord- en Zuid hollandse stranden en boven 
de Wadden eilanden noemen we vrijwel altijd kust, maar is volgens 
de Visserijwet 1963 geen ‘kustwater’, maar visserijzone.

Zeegebied
Met het zeegebied worden in tegenstelling tot wat men zou denken 
slechts enkele beperkte wateroppervlakten bedoeld: de havens van 
IJmuiden (incl. binnenzijde pieren) met de toeleidingskanalen naar 
het Noordzeekanaal, het Uitwateringskanaal te Katwijk en de havens 
van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen.

Visserijzone
Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust 
aangeduid, aansluitend op het zeegebied en de kustwateren. De visserij  
zone is wat in de volksmond ‘zee’ wordt genoemd. 
In de visserijzone, de kustwateren en het zeegebied is voor het vissen met 
hengels geen schriftelijke toestemming nodig. In de kustwateren geldt 
de beperking van (maximaal) twee hengels. Het vissen met een peur is 
in de kustwateren ook vrij, mits het visrecht bij de staat berust. Heeft 
een ander het visrecht dan is voor de peur wel een vergunning vereist.

ZEEVISPAS
De zeeVISpas vormt samen met de Lijst 
van Zeevismogelijkheden de schriftelijke 
toestemming om in het Veerse Meer en 
het Grevelingenmeer te mogen vissen, 
alsmede om in delen van het Deltagebied 
zeeaas te spitten.

MINIMUMMATEN ZEEVISSOORTEN 
Vangt iemand een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort,
dan moet deze direct in hetzelfde water worden teruggezet. Deze 
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Aal/paling* 28 cm
Ansjovis 12 cm
Blauwe leng 70 cm 
Bot 20 cm
Haring 20 cm
Heek 27 cm
Horsmakreel 15 cm

Kabeljauw  35 cm
Leng 63 cm
Makreel 30 cm
Sardine 11 cm
Schartong 20 cm
Schelvis  30 cm
Schol 27 cm

Tong 24 cm
Wijting 27 cm
Witte koolvis
(pollak) 30 cm
Zeebaars 36 cm
Zwarte koolvis 35 cm

bepaling is zowel van toepassing als de betreffende soort wordt 
gevangen in het zeegebied, visserijzone en kust en binnenwater!

* Voor sportvissers geldt voor de kust en zeewateren het gehele 
jaar een wettelijk verbod op het in bezit hebben van paling.
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ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VISPAS
De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna 
genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht 
nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men 
wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te 
vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.

Algemeen
1.  In de wateren genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren 201320142015 mag uitsluitend worden gevist indien 
men tevens in het bezit is van een geldige VISpas. De Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse Viswateren zonder de vereiste VISpas, 
geeft geen enkel recht.

2.  In deze wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist 
met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van 
drie stuks één, twee of drietandige haken) voorzien van alle 
wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het langs de waterkant 
voorhanden hebben van meer dan twee volledig opgetuigde 
hengels is verboden). Alleen in die wateren waar een  achter 
staat mag, indien men in het bezit is van de Derde hengel
toestemming, met drie hengels met alle wettelijk toegestane 
aassoorten worden gevist (zie Voorwaarden Nachtvissen, 
Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4).

3.  Nachtvissen is alleen toegestaan wanneer men in het bezit is van 
een toestemming van de visrechthebbende om te nachtvissen. 
Met de landelijke Nachtvistoestemming mag in de wateren met 
het  symbool ’s nachts worden gevist (zie Voorwaarden 
Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4).  
In wateren zonder dit symbool is nachtvissen niet toegestaan of 
alleen toegestaan met een toestemming van de lokale visrecht
hebbende. Informeer hiervoor bij de bij het water genoemde 
hengelsportvereniging.

4.  Nachtverblijf is alleen toegestaan in de wateren met het 
symbool (zie Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde 
hengel op pagina 4). Voor de andere wateren is onbekend of 
nachtverblijf is toegestaan en wordt voor de meest recente 
informatie verwezen naar de websites van de federaties of de 
APV van de gemeente waar het water in ligt.

5.  De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden 
teruggezet of  indien bestemd voor eigen consumptie of als 
aasvis  direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).

Bijlagen
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6.  Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in 

hetzelfde water. Tenzij anders vermeld, is het tijdelijk bewaren in 
een leefnet of bewaarzak in hetzelfde water toegestaan.

Het is verboden:
7. De gevangen vis te verkopen;
8.  Meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders 

vermeld;
9.  Aal mee te nemen. Alle gevangen aal/paling dient onmiddelijk in 

hetzelfde water te worden teruggezet;
10.  Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te 

houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is 
verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsport
vereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is of 
wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming, dient 
men het parcours vrij te houden dan wel vrij te maken;

11.  De zgn. rally of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere 
vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden meegenomen 
ter bepaling van de uitslag;

12.  Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen 
groter dan 15 cm in bezit te hebben;

13.  Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde maden 
in bezit te hebben in de nabijheid van het water;

14.  Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot 
verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of 
andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;

15.  Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen;
16.  Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het 

verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;
17.  Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de 

eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het 
aanliggende water te vissen;

18.  Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen of nog te 
maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft;

19.  Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken 
op landerijen steeds te sluiten;

20.  Kampvuur te maken of te barbecueën. In recreatie en natuur
gebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en 
voorschriften die daar gelden. Deze zijn vaak door middel van 
borden aangegeven.
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Controle
Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren 
direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsport
vereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of 
andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens 
de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconsta
teerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) 
van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht 
deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de 
vereniging die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden 
van inname. Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk 
voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties 
en/of de hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater 
aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar 
blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in de 
Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Per federatiegebied 
of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. 
Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het 
betreffende water vermeld.

Organiseren van wedstrijden
Voor het organiseren van een wedstrijd dient de organisatie in het 
bezit te zijn van een schriftelijke toestemming van de visrecht
hebbende. Deze kan worden aangevraagd bij de hiertoe visrecht
hebbende. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de visrecht
hebbende federatie of hengelsportvereniging van het wedstrijdwater.

Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel
Onder ‘nachtvissen’ wordt verstaan: vissen van twee uur na zons  
ondergang tot één uur voor zonsopkomst. Vooral in natuurgebieden 
kunnen afwijkende regels gelden. Informeer u dan ook altijd goed en 
volg aanwijzingen op borden of van toezichthouders altijd op. De hierna 
genoemde bepalingen gelden naast de Algemene voorwaarden en 
de Bijzondere voorwaarden per federatie.
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Bepalingen voor het nachtvissen (symbool:  )
  om te mogen nachtvissen dient men in het bezit te zijn van een 

geldige VISpas voorzien van een geldige nachtvistoestemming. 
Deze toestemming wordt gevormd door een hologramsticker met 
een maantje en het juiste jaartal;

  personen onder de 16 jaar mogen uitsluitend nachtvissen onder 
begeleiding van een persoon die minimaal 16 jaar is.

  nachtvissen is uitsluitend toegestaan op de wateren met het  
symbool ;

  in de gebieden van de federaties Limburg, Groningen Drenthe, 
Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Oost Nederland is het 
nachtvissen binnen de bebouwde kom niet toegestaan. In de overige 
gebieden geldt deze beperking niet;

  men mag maximaal 3 x 24 uur gebruik maken van dezelfde visstek. 
Indien men na deze periode een nieuwe nachtvisstek met tentje wil 
betrekken, dient deze daar minimaal 1000 meter vandaan te liggen;

  de omgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezigheid 
van nachtvissers;

  drankmisbruik is verboden.

Bepalingen voor het nachtverblijf met een schuilmiddel  
(symbool:  )
  uitsluitend houders van een geldige nachtvistoestemming die actief 

vissen mogen in of nabij de het schuilmiddel aanwezig zijn;
  nachtverblijf is uitsluitend toegestaan aan die wateren met het 

symbool. Voor de overige nachtviswateren is het onbekend of 
nachtverblijf is toegestaan. Raadpleeg hiervoor de website van de 
betreffende federatie voor de meest actuele stand van zaken, dan 
wel de APV van de gemeente waarin het water ligt;

  in de gebieden van de federaties Limburg, Groningen Drenthe, 
Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Oost Nederland dient het 
schuilmiddel aan de voorkant open te zijn. In de overige gebieden 
geldt deze beperking niet;

  het schuilmiddel is slechts toegestaan in neutrale, groene, bruine of 
camouflage kleur;

  het schuilmiddels mag de maximale afmetingen hebben van (lxb) 
2.80m x 2.20m;

  afval dient in het schuilmiddel te worden bewaard en na afloop mee 
naar huis te worden genomen.



18
Bepalingen voor het vissen met drie hengels (symbool:  )
  men dient in het bezit te zijn van een geldige VISpas voorzien van een 

geldige derde hengeltoestemming. Deze toestemming wordt gevormd 
door een hologramsticker met het cijfer 3 en het juiste jaartal;

  de derde hengeltoestemming is uitsluitend te gebruiken op de 
wateren met het symbool  ;

  de afstand tussen de twee buitenste hengels mag ten hoogste 5 
meter bedragen. De lijn moet zoveel mogelijk haaks ten opzichte 
van de oever, dus recht voor de hengel, in het water liggen;

Controle
Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de 
nachtvistoestemming en derde hengeltoestemming in te nemen 
door de betreffende sticker van de VISpas te verwijderen.  
De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld 
bij de federatie in te leveren, onder opgave van het VISpasnummer 
en reden van inname. Een commissie bestaande uit Sportvisserij 
Nederland en de federaties bepaalt een eventuele sanctie. Hiertegen 
kan geen bezwaar worden gemaakt. Sportvisserij Nederland is in 
overleg met de federaties gerechtigd om de aanschaf van een 
nieuwe nachtvistoestemming en/of derde hengeltoestemming te 
weigeren zonder opgave van redenen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK KLEINE VISPAS
De houder van de Kleine VISpas dient zich te houden aan de hierna 
genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht 
nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men 
wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te 
vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.

Algemeen
1.  In de wateren genoemd in de Kleine Lijst van Viswateren mag 

uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van 
een geldige Kleine VISpas 2013. Deze Lijst van Viswateren 
zonder de vereiste Kleine Vispas, geeft geen enkel recht.

2.  In deze wateren mag door de houder van de Kleine VISpas 
slechts worden gevist met één hengel, met één enkeltandige 
haak voorzien van de zogenaamde aangewezen aassoorten,  
te weten: 
 Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden; 
 Worm en steurkrab; 
  Insektenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die 

nabootsingen niet groter zijn dan 2,5 cm.
3.  Gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden 

teruggezet.

Het is verboden:
4. Vis te doden en/of mee te nemen.
5. Aal of paling in bezit te hebben.
6.  Te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor 

zonsopkomst.
7.  Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te 

houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming  
is verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsport
vereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is 
uitgezet op basis van een verleende vergunning dient men het 
parcoursvrij te houden dan wel vrij te maken.

8.  Te vissen of te voeren met gekleurde maden (tevens is in bezit 
hebben van gekleurde maden in de nabijheid van het water 
verboden).

9.  Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot 
verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of 
andermans eigendommen of tot hinder voor anderen.
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10. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.
11.  Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het 

verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn!
12.  Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de 

eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het 
aanliggende water te vissen.

13.  Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog te 
maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft.

14.  Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken 
op landerijen steeds te sluiten.

15. Een kampvuur te maken of te barbecueën.

In recreatie en natuurgebieden dient men zich te houden aan de 
bepalingen en voorschriften. Deze zijn vaak door middel van borden 
aangegeven.

Men is verplicht de Kleine VISpas en bijbehorende Kleine Lijst van 
Viswateren direct ter inzage af te geven aan bevoegde controleurs 
van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, 
de politie of andere wettelijk bevoegde opsporingsambtenaren. 
Aanwijzingen van hen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / 
haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de 
hengelsportverenigingen, en de eigenaren van het viswater 
aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De Kleine VISpas en de Kleine Lijst van Viswateren zijn strikt 
persoonlijk.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in 
deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / 
beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de 
betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.
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Meld visstroperij en illegale visserij 
Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers 
alle verdachte activiteiten op en aan het water melden aan de 
federatie in wiens gebied het ligt. Bij geen gehoor kunnen sport
vissers dit aan onderstaand telefoonnummer van de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) melden. Dan weten de 
opsporingsdiensten waar problemen optreden en kan er iets aan 
worden gedaan! 

Meldpunt visstroperij: tel 0800 0488 (NVWA)
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BIJLAGE 3: GEDRAGSCODES VOOR SPORTVISSERS
Aanvullend op de wettelijke regels en aanvullende voorwaarden voor 
de VISpas en eventuele andere visvergunningen zijn door Sportvis
serij Nederland verschillende gedragscodes opgesteld met betrek
king tot de omgang met vis, lood en leefnetten (zie ook blz. 258 van 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren). De belangrijkste 
worden hierna genoemd. 

Omgaan met vis
  probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt.
  raak een gevangen vis alleen aan met natte handen.
  verwijder de haak uiterst voorzichtig.

Loodcode 
Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier.  
Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen.  
Belangrijke aanbevelingen zijn:
  koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één loodje per  
 keer afgeven.
  gebruik alleen zacht hagellood; dit is makkelijk van de lijn te verwij 
 deren en meermalen te gebruiken.
  gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor  
 u minder verspeelt. 
  deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval.

Leefnetcode
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet  
nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. In het algemeen geldt 
echter hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan hoe 
kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent ex
tra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het nodig is, anders 
liever niet.

Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd,  
kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen:
  een diameter van 40 cm of meer.
  een lengte van 2,5 meter of meer.
  een maaswijdte van maximaal 6 mm.
  knooploos gemaakt.
  van zacht materiaal gemaakt.
  voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen.
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Zorg bij gebruik van het leefnet dat:
  een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis  
 het volume kan benutten.
  het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van  
 verticaal.
  golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis  
 te voorkomen.
  de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft.
  er niet te veel vis in het leefnet zit.
  het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt.

Gedragscode Karperstudiegroep Nederland
Buiten de normaal geldende gedragsregels zijn er voor de  
karper vissers een aantal specifieke regels:
  vis alleen met visveilige systemen.
  gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.
  houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.
  ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak.
  zet de karper terug in het water waarin deze is gevangen.
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BIJLAGE 4: BEVOEGDHEDEN OPSPORINGSAMBTENAREN
Artikel 55 Ieder die de visserij uitoefent of pleegt uit te oefenen is 
verplicht op eerste vordering van een opsporingsambtenaar:
  deze in de gelegenheid te stellen zijn vaartuig te betreden. 
  visdocumenten ter inzage af te geven. 
  uitstaande vistuigen te lichten. 
  gesloten viskaren te openen. 
   anderszins medewerking te verlenen ten behoeve van de  

taakvervulling van de opsporingsambtenaar.
 
NB: Opsporingsambtenaren zijn ook bevoegd zelf uitstaande  
vistuigen te lichten en zelf gesloten viskaren te openen. 

Het opzettelijk niet voldoen aan de vordering c.q. weigeren mede
werking te verlenen, levert overtreding op van artikel 184 Wetboek 
van Strafrecht (misdrijf).
Als de visser vergeten heeft visdocumenten mee te nemen dan is 
artikel 55 lid 3 van de Visserijwet 1963 van toepassing. Dit is een 
over treding.

Artikel 60 Bevoegdheid betreden plaatsen:
Elke plaats mag ter vervulling van de opsporingstaak worden be
treden, dat wil zeggen ter opsporing van Visserijwetovertre dingen. 
Woningen mogen alleen tegen de wil van de bewoner worden  
betreden met een schriftelijke last van of in tegenwoordigheid van 
de officier of hulpofficier van justitie.

Artikel 61 Onderzoek vervoermiddelen:
Het recht vervoermiddelen te laten stoppen en deze te onderzoeken 
geldt niet voor openbare vervoermiddelen. Artikel 61 lid 3 stelt het 
opzettelijk niet voldoen aan die vordering strafbaar. Een maand  
hechtenis of boete van de tweede categorie is de sanctie.

Artikel 62 Inbeslagneming:
Ook buiten ontdekking op heterdaad kunnen voor inbeslagneming 
vatbare voorwerpen in beslag worden genomen of kan hun uitleve
ring worden gevorderd. 



25 Over Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland maakt zich sterk voor de belangen van de 
Nederlandse sportvisser en brengt deze onder de aandacht van 
overheden en andere organisaties, die de sportvisserijmogelijk
heden in ons land kunnen verbe teren. Op regionaal en lokaal niveau 
doen de hengelsportfederaties en verenigingen – ondersteund door 
Sportvisserij Nederland  hetzelfde. Sport visserij Nederland heeft 
deskundigheid in huis op het gebied van de visserijbiologie, aqua
tische ecologie en praktijkgericht visstandbeheer. Vakspecialisten en 
veldmedewerkers staan de hengelsportverenigingen terzijde. 

Als professionele organisatie steunt Sportvisserij Nederland op een 
uitgebreid vrijwilligerskader. Duizenden vrijwilligers vormen samen 
fijnmazige netwerken, die op het gebied van het verenigingswerk, 
belangenbehartiging, voorlichting, controle, jeugdbegeleiding en vis
standbeheer actief zijn. Sportvisserij Nederland biedt al deze vrijwil
ligers ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van cursussen op het 
gebied van jeugdbegeleiding, controle visdocumenten, visstand en  
visserijbeheer en communicatie (PR en promotie). 

Sportvisserij Nederland stelt haar producten en diensten overigens 
ook graag ter beschikking aan belanghebbenden buiten de visserij
sector. Een gezonde visstand in een gezond water is immers in ieders 
belang.



26 Schema Visdocumenten

Soort 
document VISpas jeugdVISpas Kleine VISpas

Verkrijgbaar 
bij

Hengelsportverenigingen 
Verkoop veelal via  
hengelsportwinkels 

Postkantoren 
en Sportvisse
rij Nederland

Bestemd 
voor

Leden van  
hengelsportverenigingen

Nietleden van 
hengelsport
verenigingen

Leeftijd 14 jaar  
of ouder

Jonger dan 14 
jaar (peildatum 
1 januari)

Alle leeftijden

Hengels 2 2 1

Aassoort Alle  
aassoorten

Alle  
aassoorten

Aangewezen 
aassoorten

Viswater   Gezamenlijk 
Lijst van 
Nederlandse 
Viswateren

  Verenigings
lijst

  Gezamenlijk 
Lijst van  
Nederlandse  
 Viswateren

 Verenigings 
 lijst

 Kleine Lijst  
 van Vis   
 wateren

Voor 
zeevissers

Grevelingen
meer en 
Veerse Meer +
spitvergunning

Grevelingen
meer en 
Veerse Meer +
spitvergunning

Kosten Contributie 
hengelsport
vereniging 
(incl. afdrach
ten) veelal 
tussen €30 en 
€40 per jaar

Contributie 
hengelsport
vereniging 
(incl. afdrach
ten) veelal 
tussen €10 en 
€20 per jaar

Circa € 12,00 

Bij postkan
toren plus 
balie  
vergoeding



27 Bijzonderheden
DIGITAAL BESTELLEN, DIRECT VISSEN!
VISpas
De (extra) VISpas, Jeugd VISpas en 
ZeeVISpas zijn nu 24 uur per dag 
ONLINE te bestellen op de website 
van veel hengelsportverenigingen. 
Met de Online VISpas Bestelmodule 
bestelt en betaalt men online en 
ontvangt men per mail een 
Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap 
(VBL), inclusief de bijhorende Lijsten van Viswateren. Met prints van 
de VBL, de kaft van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, 
de VISpasvoorwaarden en de pagina met het water waar men wil 
vissen, kan men direct vissen. De VBL is een maand geldig!
De definitieve VISpas wordt automatisch en binnen een maand thuis 
gestuurd. De gedrukte Lijsten van viswateren kunnen later worden 
opgehaald bij de dichtstbijzijnde hengelsportzaak of vereniging. 

Landelijke Nachtvistoestemming en Derde hengeltoestemming
VISpashouders (Jeugd en Kleine VISpashouders uitgesloten) kunnen 
zelf de Landelijke Nachtvistoe stemming en/of de Derde hengeltoe
stemming 24 per dag ONLINE bestellen op de websites van de 
hengelsportfederaties, Sportvisserij Nederland of De KSN. Met deze 
online bestelmodule bestelt en betaalt men online en ontvangt per 
mail een Voorlopige Nachtvistoestemming en/of Voorlopige Derde 
hengel toestemming. Met deze print, de VISpas en de Gezamenlijke 
Lijst van Nederlandse Viswateren kan men direct vissen in wateren 
aangegeven met het nachtvissymbool en/of derde hengel symbool. 
Beide voorlopige toestemmingen zijn een maand geldig!
De definitieve Landelijke Nachtvis
toestemming en/of de Derde 
hengeltoestemming krijgt men 
vervolgens als hologramsticker 
(driedimensionaal) zo snel mogelijk 
thuisgestuurd. Deze sticker plakt 
men direct op de achterzijde van 
de VISpas.
Indien de VISpashouder meerdere 
VISpassen heeft, hoeft slechts 
eenmaal de toestemming(en) te 
worden aangeschaft.



Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
telefoon (030) 6058400

www.sportvisserijnederland.nl

Waar mag ik vissen? Kijk op 
www.visplanner.nl of download de App

Op de Visplanner vind je niet alleen waar je mag vissen 
met je VISpas maar ook locaties van o.a. trailerhellingen, 

hengelsportwinkels, bootjesverhuur, forellenvijvers en 
een grote hoeveelheid visstekken. 

Plan je visdag met www.visplanner.nl


