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Visverlof
Wie in zijn vrije tijd wil vissen, moet in het bezit zijn van een vergunning: een 'visverlof'. Dit visverlof is verplicht voor iedereen die
recreatief vist op de openbare binnenwateren van het Vlaamse Gewest.
Voorwaarden
Procedure
Bedrag
Uitzonderingen

Voorwaarden
Er zijn drie soorten visverlof:
Jeugdvisverlof voor jongeren tot en met 17 jaar
(Let op: jongeren tot en met 17 jaar moeten onder bepaalde voorwaarden geen visverlof hebben. Lees meer onder
‘Uitzonderingen’)
U mag zowel overdag als ‘s nachts vissen, met maximaal 2 hengels
U mag vissen vanaf de oever en anders dan vanaf de oever (bijv. wadend vissen of vissen vanuit een boot)
U mag geen aasvissen gebruiken, wel kunstaas
U moet elke vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten
U mag geen vissen vervoeren of tijdens het hengelen in bezit houden
Gewoon visverlof
U mag vissen vanaf 2 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang, met maximaal 2 hengels
U mag alleen vissen vanaf de oever en vanop een plateau of een steiger die verankerd of verbonden is met de oever
U mag geen aasvissen gebruiken, wel kunstaas
U moet elke vis onmiddelijk en voorzichtig vrijlaten
U mag geen vissen vervoeren of tijdens het hengelen in bezit houden
Groot visverlof
U mag zowel overdag als ‘s nachts vissen, met maximaal 2 hengels
U mag vissen vanaf de oever en anders dan vanaf de oever (bijv. wadend vissen of vissen vanuit een boot)
U mag aasvissen en kunstaas gebruiken
U mag vissen vervoeren of tijdens het hengelen in bezit houden (maximum 20 aasvissen ≤ 15 cm; maximum 5 vissen >
15 cm). Alleen als u een groot visverlof hebt, mag u dus vis meenemen! Meer info over de meeneembeperking van
(aas)vissen.
Een visverlof is altijd geldig voor het jaar waarin het is afgeleverd: van 1 januari tot en met 31 december.
Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer informatie over het visverlof en mogelijke vrijstellingen.

Procedure
Wanneer visverlof aanvragen?
Online: u kunt uw visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf december van het lopende jaar.
In een postkantoor van Bpost: u kunt uw visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf de laatste week van december van
het lopende jaar.
Hoe visverlof aanvragen?
Als u een eID hebt, dan kunt het visverlof online kopen in het e-loket Fauna en Flora, van het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB).
U kunt enkel online betalen met bankkaart of kredietkaart.
Na de online betaling is uw visverlof digitaal beschikbaar via het e-loket. U ontvangt ook een e-mail met als bijlage een pdf
van het visverlof. Op het visverlof staat een QR-code. Na scannen zal deze QR-code pas vanaf 1 januari aangeven dat het
visverlof geldig is omdat u het visverlof ook pas vanaf 1 januari kunt gebruiken. Geen e-mail ontvangen?
Check de spamfolder van uw mailbox
U kunt altijd uw visverlof online raadplegen en downloaden met uw eID.
Er wordt geen papieren visverlof meer opgestuurd.
Als u een buitenlander bent zonder eID, dan kunt u het visverlof online kopen in het e-loket Visverloven, van het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB)

U kunt enkel online betalen met bankkaart, kredietkaart, Ideal of PayPal.
Het visverlof wordt binnen de 3 werkdagen opgestuurd via e-mail.
Het visverlof is ook verkrijgbaar in elk postkantoor van bpost in Vlaanderen. Neem uw identiteitskaart mee naar het
postkantoor.
Hoe uw visverlof raadplegen of een duplicaat downloaden?
Belgen kunnen hun visverlof raadplegen, downloaden en afdrukken via het e-loket Fauna en Flora (ook al werd het visverlof
gekocht in een postkantoor): download uw visverlof in pdf met uw eID
Buitenlanders kunnen een duplicaat aanvragen door te mailen naar visverlof@vlaanderen.be. Vermeld uw naam en adres in
de mail.

Bedrag
Jeugdvisverlof
Online aanvraag: 5 euro
In het postkantoor: 9,85 euro
Gewoon visverlof
Online aanvraag: 13 euro
In het postkantoor: 17,85 euro
Groot visverlof
Online aanvraag: 48 euro
In het postkantoor: 52,85 euro

Uitzonderingen
Vrijstelling visverlof jongeren tot en met 17 jaar
Voor jongeren tot en met 17 jaar is een visverlof niet verplicht. Ze mogen zonder visverlof vissen als ze:
enkel vissen van 2 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang, met maximaal 1 hengel
enkel vissen vanaf de oever of vanop een plateau of steiger die verankerd of verbonden is met de oever
geen aasvissen gebruiken, wel kunstaas
elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten
geen vissen vervoeren of tijdens het hengelen in bezit houden
Wil je toch met twee hengels vissen of ’s nachts? Dan neem je best een jeugdvisverlof.

Bijzondere toegangsregelingen
Bijkomende toelatingen
Onbevaarbare waterlopen: vissen is toegelaten op plaatsen waar de oever openbaar toegankelijk is; een bijkomende toelating
van de oevereigenaar is nodig op plaatsen waar de oever in private eigendom is en het visrecht aan de oevereigenaar behoort.
U hebt een bijkomende toelating nodig om te kunnen vissen in visplassen die onder de Visserijwet vallen, maar ook op
privéterrein liggen.
U hebt een bijkomende vergunning nodig om te vissen in
het Boudewijnkanaal
de Paalse Plas
de Blaarmeersen te Gent
…
Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer informatie over de bijzondere toegangsregelingen en
bijkomende vergunningen.
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