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Vissen? Altijd de VISpas mee!Vissen? Altijd de VISpas mee!

Op www.sportvisserijnederland.nl kun je ook online de  
VISpascheck doen. Wil je precies weten in welk water je met 
welke VISpas mag vissen, surf dan naar www.visplanner.nl of 
download de App!

*   aangewezen aassoorten zijn: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, 
worm, steurkrab, insecten en insectenlarven en kleine nabootsingen daarvan 
(niet groter dan 2,5 cm).

**  Nachtvissen is alleen toegestaan indien je naast de VISpas ook beschikt over 
een nachtvistoestemming. De Landelijke Nachtvistoestemming is te bestellen op 
de websites van Sportvisserij Nederland, Hengelsportfederaties en De KSN. 
NOTE: personen onder de 16 jaar mogen uitsluitend nachtvissen onder begelei-
ding van een persoon die minimaal 16 jaar oud is.

 Op een beperkt aantal wateren is een andere schriftelijke toestemming 
 dan de VISpas vereist!
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Vissen? 
Altijd de VISpas mee!

Veel viswater met de VISpas
Nederland is een paradijs voor sportvissers. Vergeleken met 

andere landen hebben we heel veel viswater, waarvan het 

merendeel te bevissen is met de VISpas. 

De VISpas is het bewijs van lidmaatschap van een hengelsportver

eniging aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Een lidmaatschap 

kost gemiddeld slechts 30 euro per jaar. Als lid heeft u het recht 

om met twee hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten te 

vissen in alle wateren die zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst 

van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 en wateren van 

de eventueel bijgeleverde verenigingslijst. 

De VISpas is samen met 

de Lijsten van Viswateren 

de visvergunning 

(schriftelijke toestem

ming). Tijdens het vissen 

moet u beide bij u 

hebben. 

Met ingang van 2015 is 

ook de combinatie VISpas 

en  VISplanner een 

geldige toestemming.  

(zie www.visplanner.nl of 

download de App!)

www.visplanner.nl

Viswaterlijst nu 
op je telefoon!

•	Altijd	actueel

•	Altijd	bij	de	hand

•	Spaart	het	milieu

VISpas	+	VISplanner	=	
wettelijke	toestemming	
om	te	mogen	vissen

68200024_beurspanelen_A0_v2.indd   2 24-11-14   13:32
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Kleine VISpas
De Kleine VISpas is de afgeslankte vorm van de VISpas en is 

uitsluitend bedoeld voor sportvissers die geen lid willen zijn 

van een aangesloten hengelsportvereniging. De Kleine VISpas 

is meer bedoeld voor sportvissers die slechts willen vissen 

met één hengel en met beperkte (aangewezen) aassoorten. 

Met de Kleine VISpas kan niet op roofvis (snoek en snoek

baars)worden gevist, uitsluitend overdag  en in een gering 

aantal (delen van) grote rivieren en kanalen. Deze wateren zijn 

vermeld in de bijgeleverde Kleine Lijst van Viswateren. De 

Kleine VISpas is verkrijgbaar bij het postkantoor en bij 

Sportvisserij Nederland. In de meeste gevallen is een Kleine 

VISpas voor een sportvisser echter niet voldoende en zal een 

VISpas de beste 

optie zijn. 

Doe daarom de 

VISpasCHECK 

op de pagina aan 

het begin van 

deze folder om te 

kijken welke 

VISpas u het 

beste past. 
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Jeugd tot 14 jaar
Voor de jeugd tot 14 jaar (peildatum 1 januari) die met twee hengels 

en alle aassoorten willen vissen is er de JeugdVISpas. Wanneer je 

een JeugdVISpas koopt ben je ook lid van een hengelsportvereni

ging en krijg je alle voordelen die je ook bij de VISpas krijgt. De 

JeugdVISpas is echter een stuk goedkoper dan de VISpas! Als je 

nog geen 14 jaar bent en met maximaal één hengel met aangewe

zen aassoorten alleen in het water van de  plaatselijke vereniging 

wilt vissen, dan kun je veelal een Jeugd vergunning van de 

hengelsportvereniging kopen. Een JeugdVISpas is dan niet nodig. 

Er is een uitzondering: jeugd jonger dan 14 jaar heeft geen 

Jeugdvergunning of JeugdVIS

pas nodig als hij of zij vist onder 

begeleiding van een volwassene 

met een geldige VISpas of Kleine 

VISpas. Er is wel een beperking; 

de jongere mag slechts vissen 

met één hengel, onder dezelfde 

voorwaarden als de begeleider.

Kies de juiste VISpas!
Wilt u zien welke VISpas u nodig hebt? Doe dan de VISpasCHECK! 

U doorloopt het schema via een paar simpele vragen en komt 

vanzelf uit bij de VISpas die het best bij u past. In het schema 

ziet u meteen hoe en waar u uw VISpas kunt kopen. 
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VISpas aanschaffen
Als u voor het eerst een VISpas aanschaft via een hengel

sportwinkelier of via uw hengelsportvereniging, dan 

ontvangt u eerst een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap / 

Tijdelijke VISpas (VBL) met alle bijbehorende Lijsten van 

Viswateren. Het bovenste deel vormt de tijdelijke schrifte

lijke toestemming waarmee één maand mag worden gevist. 

Belangrijk is dat dit Voorlopige Bewijs van Lidmaatschap 

volledig wordt ingevuld, anders is deze ongeldig!

Het onderste deel is het 

aanvraagformulier voor de 

VISpas en moet eveneens 

volledig worden ingevuld.  

Dit deel moet binnen één week 

na uitgifte worden opgestuurd 

naar Sportvisserij Nederland. 

U krijgt dan binnen 10 

werkdagen de VISpas van 

uw hengelsportvereniging 

toegestuurd. U bent dan lid 

van de vereniging totdat u het  

lidmaatschap opzegt. 

Indien u lid wordt van een tweede hengelsportvereniging, 

dan krijgt u een extra VISpas. De VISpas is namelijk het 

bewijs van lidmaatschap van de vereniging. Voor deze 

tweede (derde of vierde) VISpas hoeft u niet meer de 

landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland te betalen. 

Bij aanschaf van een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap 

betaalt u wel de afdracht. Van Sportvisserij Nederland  

krijgt u dit terug, zodra uit de centrale ledenregistratie  

blijkt dat u al ergens anders lid bent.
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Digitaal bestellen, direct vissen!
De (extra) VISpas en JeugdVISpas zijn ook 24 uur per dag 

ONLINE te bestellen op de website van veel hengelsport

verenigingen of op de website www.VISpas.nl. Met de Online 

VISpas Bestelmodule bestelt en betaalt men online en 

ontvangt men per mail een Voorlopig Bewijs van Lidmaat

schap (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 kunnen direct 

worden besteld of later worden opgehaald bij de dichtstbij

zijnde hengelsportzaak of vereniging.

Met ingang van 2015 is ook de combinatie VISpas en 

VISplanner een geldige toestemming. (zie www.visplanner.nl 

of download de App!)

Gratis meevissen met de  
MeeVIStoestemming
De MeeVIStoestemming is een schriftelijke toestemming 

voor één persoon om één dag gratis mee te vissen onder 

begeleiding van een VISpashouder.

Meer weten? Surf dan naar www.meevistoestemming.nl
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Wettelijke regels, 
voorwaarden en 
gedragscodes

Wettelijke visserijregels
De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belang

rijkste wettelijke regels worden hier beschreven.

Schriftelijke toestemming (Vergunning)

Om in het binnenwater te mogen vissen heeft iedere 

sportvisser – ongeacht de leeftijd – altijd een schriftelijke 

toestemming (vergunning) nodig van degene die het 

visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die 

visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengel

sportvereniging of Federatie die visrecht heeft gehuurd 

voor de leden en deze visrechten via een vergunning 

beschikbaar stelt. De VISpas en de daarbij behorende 

Lijst(en) van Viswateren vormen samen de vergunning, waarmee 

u kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) staan vermeld. 

Hetzelfde geldt voor de Kleine VISpas, die samen met de Kleine 

Lijst van Viswateren, de vergunning vormt.

Met ingang van 2015 is ook de combinatie VISpas en  

VISplanner een geldige toestemming. (zie www.visplanner.nl 

of download de App!)

Gesloten tijd aassoorten

Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod 

voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet gevist 

worden met: slachtproducten, een dood visje of een stukje vis 

(ongeacht hoe groot), alle soorten kunstaas met uitzondering 

van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer 

geldt dit verbod van 16 maart tot en met 30 juni.
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Let op: voor een aantal wateren in de Viswaterlijsten geldt een 

langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties 

en/of wateren vermeld.

Gesloten tijd vissoorten

Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u 

zo’n vis in die periode, dan moet u deze met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandelen en direct en onbeschadigd in 

hetzelfde water terugzetten.

Let op: VISpashouders moeten gevangen karper en paling 

altijd levend teruggezetten in hetzelfde water. Kleine 

VISpashouders moeten alle gevangen vis levend terugzetten!

Vissoort:  Gesloten tijd:

Snoek  1 maart tot de laatste 

zaterdag van mei

Snoekbaars en baars  1 april tot de laatste 

zaterdag van mei

Barbeel, kopvoorn, winde 1 april t/m 31 mei

Rivierprik  1 november t/m 31 

januari

  1 maart t/m 30 april

Beekforel 1 oktober t/m 31 maart

Zeeforel, zalm, elft, fint, het gehele jaar

Kwabaal, serpeling, sneep,

vlagzalm, zeeprik en meerval
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Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, 

dan moet u deze direct in hetzelfde water terugzetten! 

LET OP: VISpashouders moeten gevangen karper en paling 

altijd levend teruggezetten in hetzelfde water. Kleine 

VISpashouders moeten alle gevangen vis levend terugzetten!

• 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 het zelfde water.

• Het aantal dode baarzen onder de minimummaat dat iemand 

als aas in bezit mag hebben, (m.u.v. IJsselmeer) is vastge

steld op maximaal 20 stuks.

Barbeel  30 cm

Kopvoorn  30 cm

Bot  20 cm

Snoek  45 cm

Zeelt  25 cm

Baars  22 cm

Beekforel  25 cm

Rivierprik  20 cm Snoekbaars  42 cm

Minimummaten vissoorten
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Beschermde vissoorten

In de Flora en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop u 

niet mag vissen. Het betreft de volgende soorten: 

gestippelde alver, beekprik, bittervoorn, elrits, houting, grote modder

kruiper, kleine modderkruiper, rivierdonderpad en steur.

Vangt u onverhoopt zo’n vis, dan moet u hem direct in hetzelfde water 

terugzetten. Zet een vis die u niet kent, altijd terug.

Meeneemverbod paling

Door watervervuiling, aangelegde dammen en overbevissing dreigt de 

paling uit te sterven. Daarom moeten alle sportvissers in Nederland hun 

gevangen paling direct in hetzelfde water terugzetten.

Verbod gebruik levend aas

Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te 

gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of 

zoogdieren). Vissen met maden, wormen, e.d. is wel toegestaan.

Nachtvistoestemming

Het nachtvissen kan worden verboden of beperkt door de recht

hebbende 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  

en VISplanner, is het nachtvissen alleen toegestaan in wateren 

aangegeven met het symbool      en wanneer men ook in het bezit 

is van de Landelijke Nachtvistoestemming (hologramsticker). In  

wateren zonder dit symbool is nachtvissen niet toegestaan of alleen 

toegestaan met toestemming van de lokale visrechthebbende.

Nachtvissen is niet toegestaan in een aantal wateren die door de 

minister zijn aangewezen. O.a.: natuurgebieden, IJsselmeer en de 

daaraan gelegen open havens. 

VO
O

RB
EE

LD
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Algemene voorwaarden 
VISpas en Kleine VISpas

De houder van de VISpas of Kleine VISpas dient zich te 

houden aan een aantal voorwaarden. Deze zijn opgenomen in 

de betreffende Lijsten van Viswateren en VISplanner. 

Hieronder treft u de belangrijkste voorwaarden aan.  

Het is verboden:

• De gevangen vis te verkopen.

• Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te 

houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestem

ming is verleend door de visrechthebbende federatie of 

hengelsportvereniging. 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.

• Karper en paling in bezit te hebben. 

• Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde 

maden in bezit te hebben in de nabijheid van het water.

• Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.

• Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het 

verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn!

• Kampvuur te maken of te barbequeën.

• Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de 

eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het 

aanliggende water te vissen.

• Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen, of nog 

te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft.

• Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de 

hekken op landerijen steeds te sluiten.
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Gedragscodes
Naast de wettelijke visserijregels en voorwaarden bestaan er 

gedragscodes met ‘spelregels’ op het gebied van omgang met 

vis, gebruik van lood, leefnet en het vissen op karper. Deze 

belangrijke spelregels zijn ook beschreven in de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse Viswateren en VISplanner.

De hoofdregels voor de omgang met vis zijn:

• Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt.

• Raak een gevangen vis alleen met natte handen aan.

• Verwijder de haak uiterst voorzichtig.

• Zet een vis onbeschadigd terug in hetzelfde water.

De hiernaast genoemde voorwaarden gelden voor alle 

wateren genoemd in de viswaterlijsten en VISplanner.  

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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Zeevisserij
Vist u alleen op zee dan is de speciale zeeVISpas met een 

bijbehorende Lijst van Zeevismogelijkheden een goede optie. 

Ook de zeeVISpas is het bewijs van lidmaatschap van een 

hengelsportvereniging. Het vissen op zee is niet vergunning

plichtig, dus zonder zeeVISpas mag u ook op zee vissen. De 

zeeVISpas geeft echter een aantal voordelen: u wordt lid van 

een (zee)hengelsportvereniging, waardoor u kunt deelnemen 

aan (inter)nationale wedstrijden en exclusief toegang krijgt  

tot het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. Bovendien bevat 

de zeeVISpas de wormenspitvergunning in delen van het 

Deltagebied. Alle zeevismogelijkheden zijn ook opgenomen in 

de VISpas, dus de zeeVISpas (die goedkoper is dan de VISpas) 

is bedoeld voor mensen die enkel en alleen op zee vissen.
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Sportvisserij in visserijzone, kustwateren en zeegebied

Er wordt in Nederland natuurlijk niet alleen in de binnenwate

ren gevist. Sportvissers vissen ook in zee en daar gelden weer 

andere regels dan in de binnenwateren. In het algemeen kan 

worden gezegd dat de regels voor de zeesportvisserij 

eenvoudiger zijn. Belangrijk is te weten dat in de Visserijwet 

1963 drie verschillende zeevisgebieden worden onderschei

den: ‘visserijzone’, ‘kustwateren’ en ‘zeegebied’. In de 

visserijzone, de kustwateren en het zeegebied heeft u voor 

het vissen met hengels geen toestemming van de visrecht

hebbende nodig. In de kustwateren geldt de beperking van 

(maximaal) twee hengels met maximaal drie haken per 

hengel.

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 waterkering, het Beerkanaal met de daaraan gelegen 

open havens, het Zeegat van Goeree, het Brouwerhavensegat, 

de Oosterschelde en de Westerschelde. NB. De zee langs de 

Noord en Zuidhollandse stranden en boven de Waddeneilan

den 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,  
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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, 

aansluitend op het zeegebied en de kustwateren, aangeduid. De 

visserijzone is eigenlijk wat in de volksmond ‘zee’ wordt genoemd.

Visserijzone, kustwaren en zeegebied

Detailkaartje van de zeegebieden

Minimummaten zeevissoorten

Vangt iemand een vis kleiner dan de minimummaat voor deze 

soort, dan moet deze direct in hetzelfde water worden 

teruggezet. Deze bepaling is zowel van toepassing als de 

betreffende soort wordt gevangen in het zeegebied, visserij

zone als in het kust en binnenwater!
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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

Minimummaten zeevissoorten

*  Voor sportvissers geldt voor het zeegebied, visserijzone als in het 
kust- en binnenwater het gehele jaar een wettelijk verbod op het in bezit 
hebben van aal of paling, zalm en zeeforel.

**  Voor sportvissers geldt:
1.  Het is verboden op zee, zeegebied, in de kustwateren, in de visserijzone 

of in de onmiddellijke nabijheid van die wateren meer dan 25 stuks 
dan wel meer dan 20 kilogram kabeljauw voorhanden te hebben. 

2. Het is verboden zeebaars of kabeljauw aan te landen die is gefileerd 
of ontdaan van de kop

3.  Met ingang van 29 maart 2015 geldt voor zeebaars een verbod voor 
het in bezit hebben van meer dan drie zeebaarzen.

Let op: In de loop van 2015 wordt de minimummaat voor zeebaars 
verhoogd van 36 naar 42 cm.
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Word lid van een 
hengelsportvereniging!
De meeste hengelsportverenigingen zijn aangesloten bij een 

regionale federatie én bij Sportvisserij Nederland. Door lid te 

worden van een vereniging krijgt u de VISpas. Een garantie op 

goede vangsten kan niet worden gegeven, maar zeker is dat 

deze hengelsportorganisaties er alles aan doen om te zorgen 

dat u plezierig kunt vissen. 

De kosten voor een lidmaatschap variëren over het algemeen 

van 30 tot 45 euro per jaar. Voor dat geld ontvangt u dan het 

bewijs van lidmaatschap (de VISpas en alle bijbehorende 

Lijsten van Viswateren) én ondersteunt u de georganiseerde 

hengelsport op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. 

Het lidmaatschap van een hengelsportvereniging geeft de 

volgende voordelen:

• U krijgt een persoonlijke VISpas.

• U beschikt over de wettelijk vereiste

 toestemming om te mogen vissen.

• Hierdoor worden veel wateren in uw

 directe omgeving én de rest van 

 Nederland bevisbaar.

• Het viswater in uw directe omgeving wordt mede dankzij uw 

bijdrage goed beheerd.

• U kunt deelnemen aan allerlei leuke verenigingsactiviteiten 

op visgebied.

• U ontvangt minimaal twee keer per jaar Hét Visblad met veel 

tips en informatie.
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Bovendien zorgen de verenigingen, federaties en 

Sportvisserij Nederland voor:

• Onderzoek en verbetering van de kwaliteit van het viswater.

• Een goede toegankelijkheid en onderhoud van visstekken.

• Viscursussen voor de jeugd en beginnende sportvissers.

• Controleurs die misstanden aan de waterkant voorkomen.

• Het behartigen van de sportvisserijbelangen in uw gemeente, 

regionaal en landelijk.

• Positieve publiciteit voor de sportvisserij.

• Promotie van de hengelsport via TVprogramma’s, zoals VISTV.

Kortom: zorg dat u en uw vismaten in het bezit zijn van een 

VISpas, dan bent u goed bezig en vist u pas écht met plezier!

Kijk op www.sportvisserijnederland.nl voor informatie over 

de dichtstbijzijnde hengelsportvereniging of vraag de 

hengelsportwinkelier om informatie. Wilt u precies weten in 

welk water u met welke VISpas mag vissen, surf dan naar 

www.visplanner.nl of download de App!



Aangeboden door:

Sportvisserij Nederland
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven
Telefoon  (0900) 202 53 58
www.sportvisserijnederland.nl


