
Opleiding hengelstewards

Regelgeving Openbare Visserij



Regelgeving Openbare Visserij

11 december 2019

kristof.vlietinck@vlaanderen.be

Beleidsthemabeheerder visserij
Agentschap voor Natuur en Bos

www.natuurenbos.be/visserij
www.visverlof.be



Kader

 Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij  Riviervisserijwet

 Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de 
wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij  Visserijbesluit

Volledige regelgeving: “Coördinatie Visserijwetgeving”
www.natuurenbos.be/visserij --> onderdeel ‘wetgeving’



Communicatie
 www.natuurenbos.be/visserij - visserij.anb@vlaanderen.be

 www.visverlof.be – visverlof@vlaanderen.be

 Vlaamse Infolijn tel. 1700 (hengelaars; online aanvraag visverlof)

 Brochure Vislijn met Reglement Openbare Visserij



Reglement Openbare Visserij 
Nederlands/Frans/Engels/Duits/Pools/Roemeens

www.natuurenbos.be/visserij --> onderdeel ‘wetgeving’
www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wetgeving

Gedrukte versies Vislijn en Reglementen op te vragen: kristof.vlietinck@vlaanderen.be



Visrecht (Riviervisserijwet art. 4, 5, 6, 6bis)

 Het recht om te mogen vissen

 Visrecht aan de overheid: waterwegen of bevaarbare waterlopen; visser 
mag 1,5 meter van de oever gebruiken

 Andere wateren: visrecht aan oevereigenaars
o Bijzonder geval: Polders en Wateringen: visrecht aan deze besturen



Visverlof (Riviervisserijwet art. 8 en 9)



Visverlof (Riviervisserijwet art. 8 en 9)

Vrijstelling visverlof voor jongeren tot en met 17 jaar 
 één hengel; uitsluitend van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na zonsondergang 
 uitsluitend vanaf de oever en vanop een plateau of een steiger die verankerd of 

verbonden zijn met de oever 
 gebruik van aasvissen niet toegelaten
 elke gevangen vis onmiddellijk vrijlaten
 vervoer en tijdens het hengelen in bezit houden van vissen niet toegelaten

Jeugdvisverlof € 5 voor jongeren tot en met 17 jaar
 maximaal twee hengels; zowel overdag als ’s nachts
 vanaf de oever en anders dan vanaf de oever
 gebruik van aasvissen niet toegelaten
 elke gevangen vis onmiddellijk vrijlaten
 vervoer en tijdens het hengelen in bezit houden van vissen niet toegelaten



Visverlof (Riviervisserijwet art. 8 en 9)

Gewoon visverlof € 13
 maximaal 2 hengels; uitsluitend van twee uur voor zonsopgang tot twee uur na 

zonsondergang 
 uitsluitend vanaf de oever en vanop een plateau of een steiger die verankerd of 

verbonden zijn met de oever
 gebruik van aasvissen niet toegelaten
 elke gevangen vis onmiddellijk vrijlaten
 vervoer en tijdens het hengelen in bezit houden van vissen niet toegelaten

Groot visverlof € 48
 maximaal 2 hengels; zowel overdag als ’s nachts
 vanaf de oever en anders dan vanaf de oever
 gebruik van aasvissen toegelaten
 vervoer en tijdens het hengelen in bezit houden van vissen toegelaten (maximum 20 

aasvissen ≤ 15 cm en maximum 5 vissen > 15 cm)



Principieel verbod vervoer levende vis (Riviervisserijwet art. 15)

Afwijking levende aasvissen (Riviervisserijwet art. 16)

Verbod uitzetten van vissen (Riviervisserijwet art. 25)

Art. 15. Het is verboden om het even welke levende vis, behalve paling, afkomstig uit 
viswater waarop de wetgeving van toepassing is, aan dit viswater te onttrekken en te 
vervoeren.

Art. 16. In afwijking van artikel 15 mag elke hengelaar maximaal vijf levende aasvisjes 
kleiner dan of gelijk aan 15 centimeter vervoeren en tijdens het hengelen in zijn bezit 
houden. De Vlaamse Regering kan het gebruik, de wijze van transport en de soorten 
aasvisjes nader omschrijven.

Art. 25. Het is verboden vis uit te storten in de wateren waarop deze wet van 
toepassing is, zonder de machtiging van de Minister, die de riviervisserij in zijn 
bevoegdheid heeft, of van zijn afgevaardigde.



Begrippen en definities (Visserijbesluit - artikel 1-2)

3 categorieën van wateren:
1. Waterweg of bevaarbare waterloop : aangeduid 

door Vlaamse Regering via KB 1992



Begrippen en definities (Visserijbesluit - artikel 1-2)

3 categorieën van wateren:

2. Onbevaarbare waterloop: waterlopen 
niet als waterweg gerangschikt



Begrippen en definities (Visserijbesluit - artikel 1-2)

3 categorieën van wateren:

3. Visplas: alle oppervlaktewateren die in 
verbinding staan met 1 of 2



Begrippen en definities (Visserijbesluit - artikel 1-2)

3 categorieën van wateren

1. Waterweg of bevaarbare waterloop: 
aangeduid door Vlaamse Regering via KB 1992

2. Onbevaarbare waterloop:
overige waterlopen niet als waterweg gerangschikt

3. Visplas:
alle oppervlaktewateren die in verbinding staan met 1 of 2

Toepassingsgebied 
besluit is van toepassing op alle vissoorten en kreeften die voorkomen in de 

wateren onder toepassing van de riviervisserijwet

wateren
waterlopen



Visverlof en vrijstelling visverlof (Visserijbesluit - artikel 8-9)

Visverlof
 3 types visverlof  + vrijstellingsregeling (Riviervisserijwet)
 ANB bepaalt vorm visverlof
 Visverloven via de Postkantoren of online: www.visverlof.be
 Een visverlof is persoonlijk en geldt alleen voor het jaar waarin het is afgegeven

Vrijstelling visverlof
 Initiatie of promotiecampagne: toelating voorzitter provinciale  visserijcommissie of 

van de voorzitter van het Centraal Comité van het Visserijfonds

 Hengelwedstrijden (zie verder)



Beschermde vissoorten (Visserijbesluit - artikel 10)

Het is verboden om te vissen op de soorten van bijlage 1 van het besluit (20 soorten).

 Beschermde vissen of kreeften die toevallig worden gevangen, moeten onmiddellijk en 
voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten. 

Atlantische zalm, beekprik, bermpje, bittervoorn, elft, fint, gestippelde 
alver, grote marene, grote modderkruiper, houting, inlandse kreeft, kleine 
modderkruiper, kwabaal, rivierdonderpad, rivierprik, steur, vetje, 
vlagzalm, zeeforel en zeeprik.



Visverbod (BVR - artikel 11)

Het is verboden te vissen op de volgende plaatsen:

 de facto visverbod (geen borden nodig; borden mogen wel)

in sluizen vanop bruggen in waterwegen

© De Vlaamse Waterweg

© De Vlaamse Waterweg

In vispassages



Visverbod (Visserijbesluit - artikel 11)

Op alle plaatsen, zowel vanaf de oever als 
op het water, waar ANB ter plaatse door 
middel van signalisatieborden een tijdelijk 
of permanent visverbod heeft aangeduid:
 enkel visverbod indien borden aanwezig 
zijn op terrein

Het is verboden te vissen op de volgende plaatsen (vervolg):

In gedeelten van de waterlopen als het peil 
abnormaal laag is of als zich uitzonderlijk hoge 
visconcentraties voordoen

 In voorkomend geval:
besluit uitgevaardigd op basis van Art. 14 van 

de riviervisserijwet; delegatie naar ANB)

In gedeelten van de waterlopen als het peil 
abnormaal laag is of als zich uitzonderlijk hoge 
visconcentraties voordoen

 In voorkomend geval:
besluit uitgevaardigd op basis van Art. 14 van 

de riviervisserijwet; delegatie naar ANB)



Visverbod (Visserijbesluit - artikel 11)

Signalisatieborden: 

beschreven in bijlage 2 van het besluit

 Pictogram visverbod en pijlen
 Indien waterloop niet breed is borden enkel op rechteroever
 Extra aanduiding indien visverbod tijdelijk is (optioneel)
 Extra aanduiding afstand visverbod (optioneel)



Wanneer mag men vissen? (Visserijbesluit - artikel 12, §1-4)

Principe:
Behalve in de wateren van Bijlage 3, de zogenaamde  ‘ecologisch waardevolle 
wateren’, is het vissen is in principe het hele jaar door toegelaten, ook tijdens de 
paaitijd, dit is de periode van 16 april tot en met 31 mei, en ook tijdens de nacht. 

Tussen 16 april tot en met 31 mei geldt een volledige terugzetverplichting en is het 
gebruik van aasvissen verboden!



Wanneer mag men vissen? (Visserijbesluit - artikel 12, §1-4)

Begrippen

 Ecologisch waardevolle wateren: 
 Alle onbevaarbare waterlopen
 (Delen van) waterwegen opgesomd in bijlage 3 van het besluit
 Visplassen opgesomd in bijlage 3 van het besluit



Wanneer mag men vissen? (Visserijbesluit - artikel 12, §1-4)

Gesloten periodes vissoorten

1) In alle wateren is het verboden te vissen op zalmachtigen in de periode van 1 oktober 
tot en met 28 februari.

2) Algemeen visverbod in de ‘ecologisch waardevolle wateren’ tussen 16 april en 31 mei. 

3) In de ‘ecologisch waardevolle wateren’, is het verboden te vissen op snoek en 
snoekbaars in de periode van 1 maart tot en met 15 april. Gebruik aasvissen en 
kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm is verboden.

Voorwaarden
Alle vissen die toevallig gevangen worden in de tijd waarin verboden is, moeten 
onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten.

Voorbeeld
 Vissen met kunstaas tussen 16 april en 31 mei toegelaten in wateren die niet behoren 

tot de ecologisch waardevolle wateren.



Nachtvisserij (Visserijbesluit - artikel 12, §1-4)

Voorwaarden:

 Alle vissen die gevangen worden moeten onmiddellijk en voorzichtig in het water van 
herkomst worden vrijgelaten.

 Een visser mag evenmin vis in het bezit hebben die buiten de periode van nachtvisserij 
is gevangen.

 Gebruik aasvissen en kunstaas met een totale lengte van meer dan 2 cm is verboden.

Nachtvisserij = vissen tussen twee uur na zonsondergang en twee uur voor zonsopgang

Opgelet! De eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale 
toegangsregels op te leggen zodat nachtvisserij niet mogelijk is. 



Toelichting ‘kunstaas groter of kleiner dan 2 cm’

Kunstaas met een totale lengte groter dan 2 cm
In de praktijk betreft dit kunstaas waarmee op 
roofvis (bv. snoek, baars en snoekbaars gevist 
wordt.

Kunstaas met een totale lengte kleiner dan 2 cm
In de praktijk betreft dit allerlei soorten kunstaas 
zoals kleine kunstvliegjes, namaak of imitatie aas 
waarmee (in onze wateren) meestal op 
karperachtigen wordt gevist.



Bijzondere bepalingen (Visserijbesluit - artikel 12, §5; 

en Ministerieel Besluit IJse en Zwalm
Peurvissen
Het is altijd en in alle wateren toegestaan met de peur op paling te vissen (dus ook in de 
ecologisch waardevolle wateren van bijlage 3 en tijdens de nachtvisserij).

Vissers mogen tijdens het vissen in de periode van 16 april tot en met 31 mei of tijdens de 
nachtvisserij (in alle wateren) alleen paling in het bezit hebben of meenemen op 
voorwaarde dat ze gebruik maken van één peur en geen andere hengel gebruiken.

Vliegvissen (=hengeltechniek waarbij gebruik gemaakt wordt van het gewicht van de lijn 
om het aas, de kunstvlieg te werpen)

In alle ecologisch waardevolle wateren is het vliegvissen vanaf de oever toch toegestaan 
van 16 april tot en met 31 mei (overdag). 
 Elke gevangen vis moet onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden 

vrijgelaten.

MB IJse en Zwalm – 1 december 2017
In de waterlopen Zwalm en IJse en hun zijwaterlopen is een volledige 
terugzetverplichting van toepassing (tot en met 2022). Vissers moeten elke gevangen vis 
onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst. Ook het bezit en het 
gebruik van aasvissen is niet toegelaten.



Wanneer en hoe mag men vissen

(Visserijbesluit - artikel 12, §1-4; artikel 13)
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Verboden wijzen van vissen (Visserijbesluit - artikel 13)

 Het gebruik van een leefnet is verboden! Definitie: net waarin men vissen die met de 
hengel zijn gevangen levend in bezit kan houden.

 Het is verboden andere vistuigen dan een hengel, peur of schepnet te gebruiken.
 Onder ijs mag er niet gevist worden.
 Het gebruik van gekleurde maden is verboden. 
 Het is verboden om met meer dan twee hengels te vissen.
 Het is verboden eenzelfde hengel van meer dan drie enkelvoudige of veelvoudige 

haken voorzien.
 Wadend vissen is verboden in de periode van 1 december tot en met 28 februari en 

van 16 april tot en met 31 mei 
 Definitie wadend vissen: de wijze van vissen waarbij de visser zich tijdens het vissen 
door het water verplaatst over de bedding van de rivier.



Meeneembeperking, vervoer en in bezit houden van vissen, aasvissen 
(Visserijbesluit - art. 15)

Vissen > 15 cm

Een visser mag maximaal 5 dode vissen groter dan 15 cm vervoeren en tijdens 
het hengelen in bezit houden. Enkel paling mag je levend in bezit houden.
Voor paling en snoekbaars is het aantal bovendien beperkt tot maximaal 3 
stuks. Bijvoorbeeld: heb je al 3 snoekbaarzen en 1 blankvoorn, dan mag je 
maximaal nog maar 1 paling in bezit houden.

Het gebruik van een leefnet is verboden!

Aasvissen ≤ 15 cm
Een visser mag maximaal 20 aasvissen kleiner dan of gelijk aan 15 cm 
vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. Het betreft maximaal 5 
levende aasvissen, de overige aasvissen moeten dood zijn.

Definitie aasvis: 
Elke vis die of elk deel van een vis dat gebruikt wordt als aas om andere vissen te vangen

Uitsluitend de 10 toegelaten vissoorten mag je vervoeren, tijdens het hengelen in bezit houden of
gebruiken als aasvis. Alle andere vissoorten moet je na vangst onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in
het water van herkomst.
 Levende aasvissen en levende paling mogen enkel in een visemmer (=emmer of recipiënt gevuld

met water waarin men vissen levend in bezit kan houden en vervoeren).
 Van 16 april tot en met 31 mei en ook tijdens de nachtvisserij mag je geen vissen vervoeren, tijdens

het hengelen in bezit houden of gebruiken als aasvis.
 Maten op vissoorten respecteren



Lijst toegelaten vissoorten en minimummaten (Visserijbesluit - art. 15)

blankvoornbaars

riviergrondel
snoekbaars

minimummaat 45 cm
maximummaat 70 cm

brasem

rietvoorn

kolblei of blei
paling

minimummaat 30 cm

winde

beekforel
minimummaat 30 cm



Gebruik van hengel en schepnet (Visserijbesluit - artikel 14)
Definitie hengel (art. 1, 3): elk snoer dat van een roede voorzien is, ongeacht het 
gebruikte aas, alsook de peur.

 Het gebruik van de hengel is alleen geoorloofd voor zover de visser zich in de 
mogelijkheid bevindt de hengel voortdurend te bewaken.

 Het schepnet mag alleen worden gebruikt om de met de hengel gevangen vis weg te 
nemen.

Opmerking: peurnet of peurbak

Een peurvisser mag ten allen tijde maximum 3 levende palingen in bezit houden en 
vervoeren!
 Peurnet en peurbak: toegelaten: te beschouwen als middel om de gevangen paling aan 

land te brengen (analoog aan schepnet)
 Peurvisser houdt vis in bezit tijdens het hengelen: groot visverlof altijd verplicht!



Bijzondere bepalingen zeevissen (Visserijbesluit - artikel 15;

Ministerieel Besluit zeebaars)

Zeebaars (MB 1 december 2017 – geldig tot eind 2022)
 1 januari - 30 juni: volledige terugzetverplichting.
 1 juli - 31 december: een hengelaar mag per dag maximum 1 zeebaars 

(minimummaat 42 cm) onttrekken en vervoeren.

Overige zeevissoorten (uitgezonderd zeebaars)
Een visser mag je het hele jaar door, zowel overdag als tijdens de nachtvisserij, een 
onbeperkt aantal dode zeevissoorten (uitgezonderd zeebaars) vervoeren en tijdens 
het hengelen in bezit houden. 

Voor wat betreft zeevissoorten (uitgezonderd zeebaars) zijn de regels betreffende de 
meeneembeperking, vervoer en in bezit houden van vissen dus niet van toepassing. In de 
periode van 16 april-31 mei en tijdens de nachtvisserij is dus ook geen terugzetplicht voor 
zeevissoorten van toepassing. Zeevissoorten mag je ook als aasvis gebruiken (wel periodes 
gebruik aasvissen respecteren).



Hengelwedstrijden (Visserijbesluit - artikel 9 en 16)

Definitie hengelwedstrijd: een hengelgebeuren waarbij vijf of meer vissers op hetzelfde 
tijdstip starten en stoppen met hengelen, en waarbij daarna een gestandaardiseerde weging, 
meting of telling van de inhoud van het leefnet plaatsvindt

Voor wedstrijden gelden enkele uitzonderingen:
 Tijdens wedstrijd: gebruik leefnet toegelaten – geen aantalsbeperkingen – geen minimummaten
 Vrijstelling visverlof voor wie niet in het Vlaamse Gewest woont

Randvoorwaarden:
 Wedstrijden: op voorhand melden via Sportvisserij Vlaanderen (coördinatie)
 Voederbeperking (max. 10 liter klaargemaakt voeder), hengelvangstregistratie, geen snoek en 

snoekbaars in leefnet, voldoende grote leefnetten, vissen vrijlaten na wedstrijd



Slotbepalingen en bijlagen (Visserijbesluit - artikel 18; bijlagen 1-3)

Art. 18. De bepalingen van dit besluit doen geen afbreuk aan geldende regelingen over de 
toegankelijkheid van visplassen waarop de riviervisserijwetgeving van toepassing is.

 Zie website www.natuurenbos.be/visserij of Reglement Openbare Visserij

Bijlage 1: Beschermde vissoorten
Bijlage 2: Signalisatie visverbod
Bijlage 3: Ecologisch waardevolle viswateren



Bijzondere gevallen: gratis toegangsvergunningen

Kreken in de Polder Moerbeke : visrecht aan Polderbestuur, maar gehuurd door de 
Provinciale Visserijcommissie

 ‘Krekenvergunning’: gratis, maar verplicht!

 Verkrijgen Krekenvergunning op vertoon visverlof

 Registratie vissers die in het gebied komen hengelen. 

 Intrekken van Krekenvergunning in geval van problemen.

 Stewardwerking VBK

www.vbk.be/medebeheer-rode-sluis



Vragen staat vrij!

kristof.vlietinck@vlaanderen.be


