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Nieuwe regels 
voor hengelaars! 

Sinds eind 2018 is de 
visserijregelgeving 
ingrijpend gewijzigd. 
Vertegenwoordigers 
van Vlaamse vissers-
verenigingen voerden hierover 
intensief overleg met de 
overheid. De hengelsector 
was immers al lang vragende 
partij voor maatregelen om 
het meenemen van vissen 
beter te kunnen controleren. 
Die nieuwe regels zijn er nu. 
Zo mag je geen leefnet meer 
gebruiken. Ook is er een lijst 
van toegelaten vissoorten die 
je onder bepaalde voorwaarden 
kan meenemen of gebruiken 
als aasvis. Lees dus zeker 
aandachtig dit artikel en het 
Reglement Openbare Visserij 
2019! Actuele informatie over 
de wetgeving vind je altijd op 
www.natuurenbos.be/visserij 
en www.visverlof.be

Vislijn zet voor jou de 
belangrijkste nieuwe regels 
op een rij:

1 Gebruik van leefnet is niet meer toegelaten
In Vlaanderen mag je geen leefnet meer gebruiken. Dat is logisch: 
als een leefnet toegelaten is en hengelaars een onbeperkt aantal 
vissen in het leefnet mogen houden, kunnen de beperkingen aan-
gaande het meenemen en vervoeren van vissen nauwelijks gehand-
haafd worden. Uit een grootschalige enquête (zie ook Vislijn editie 
2017) bleek dat een ruime meerderheid van de hengelaars voorstan-
der is van het afschaffen van het leefnet. Enkel op die manier is een 
eSciënte handhaving mogelijk van de regels over het meenemen, 
vervoeren en in bezit houden van vissen. Voor het georganiseerde 
wedstrijdcircuit is onder strikte voorwaarden wel een afwijking 
voorzien voor het gebruik van leefnet.

Vis oogsten
Wil je graag vis meenemen voor eigen gebruik, dan kan dat nog. 
Een nieuwigheid is wel de lijst van toegelaten vissoorten. Een hen-
gelaar 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 snoekbaar-
zen en 1 blankvoorn, dan mag je maximaal nog maar 1 paling in 
bezit houden. De meeneembeperking van 5 vissen was al eerder 
van toepassing, maar nieuw is dus de lijst van toegelaten vissoor-
ten (zie kader).

Aasvissen
Een hengelaar mag maximaal 20 aasvissen kleiner dan of gelijk aan 
15 cm vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. Van die 
20 vissen, zijn er maximaal 5 levende aasvissen. De overige aasvis-
sen moeten dood zijn. Voor aasvissen is dezelfde lijst van toegela-
ten vissoorten van toepassing (zie kader). Houd rekening met de 
maten op vissoorten.
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Bijzondere bepalingen zeevissoorten
In een aantal brakke binnenwateren die in verbinding staan met 
de zee (waaronder de Zeeschelde, het Boudewijnkanaal en het Ka-
naal van Gent naar Oostende) komen heel wat zeevissoorten voor. 
De visserijregelgeving in onze binnenwateren is echter geïnspireerd 
op zoetwatervissoorten en is daarom niet erg zinvol voor zeevis-
sen. Er is dan ook een afwijking van de beperkingen die gelden 
voor zoetwatervissoorten: je mag het hele jaar door, zowel overdag 
als tijdens de nachtvisserij, een onbeperkt aantal dode zeevissoor-
ten vervoeren en tijdens het hengelen in bezit houden. De uitzon-
dering is niet van toepassing voor paling (zie hiervoor punt 2). Let 
wel: voor zeebaars zijn aparte maatregelen van toepassing (details: 
zie het Reglement Openbare Visserij).

Levende vissen
Een leefnet is dus niet meer toegelaten. Levende aasvissen (maxi-
mum 5 stuks) en levende paling (maximum 3 stuks) mag je daarom 
enkel in een emmer of recipiënt gevuld met water bewaren en 
vervoeren.

Betere bescherming roofvis
Snoekbaars is de meest geoogste vissoort in Vlaanderen. Grote 
snoekbaarzen vervullen een belangrijke rol in het paaiproces en 
dus het voortbestaan van de soort. Daarom wordt snoekbaars ex-
tra beschermd door het invoeren van een maximummaat. Enkel 
snoekbaarzen tussen 45 en 70 cm kan je nog meenemen, met een 
maximum van 3 stuks. Voortaan mag je ook geen aasvissen meer 
gebruiken in de paaiperiode van 16 april tot en met 31 mei in de 
wateren waar in die periode het vissen is toegelaten. Kunstaas 
gebruiken blijft in die periode wel mogelijk.
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Lijst toegelaten vissoorten
Je mag uitsluitend vissoorten vermeld in 
de onderstaande lijst vervoeren, tijdens 
het hengelen in bezit houden en gebruiken 
als aasvis. Bovendien moet je daarbij in 
het bezit zijn van een groot visverlof! Zet 
alle andere vissoorten na vangst onmid-
dellijk en voorzichtig terug in het water 
van herkomst!

baars

beekforel
minimum-
maat 30 cm

blankvoorn

brasem

paling
minimum-
maat 30 cm

rietvoorn

kolblei 
of blei

winde

snoekbaars
minimummaat 45 cm 
maximummaat 70 cm
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Visverlof
De voorwaarden van het vis-
verlof zijn ook gewijzigd:

• De leeftijd voor vrijstelling 
van visverlof voor jongeren 
is opgetrokken van 14 naar 
17 jaar.

• Er is geen begeleiding meer 
verplicht door één van de 
ouders in het bezit van een 
visverlof. 

• Ook voor het jeugdvisver-
lof is de leeftijd opgetrok-
ken naar 17 jaar. 

• Je mag met een jeugd-
visverlof voortaan ook ’s 
nachts of anders dan van-
af de oever vissen (bv. van-
op een boot). 

• Wie vis wil meenemen voor 
consumptie en aasvissen 
wil gebruiken, oefent een 
grotere druk uit op de vis-
bestanden en zal voortaan 
een groot visverlof moeten 
aanschaffen.

Voor jongeren tot en met 17 jaar 

• 1 hengel; uitsluitend van twee uur voor zonsop-
gang 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

Dit is het volledige overzicht van alle visverloven 

VRIJSTELLING 
VISVERLOF 

JEUGD-
VISVERLOF 
€ 5

GEWOON 
VISVERLOF 
€ 13

Voor jongeren tot en met 17 jaar

• maximaal 2 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

• 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: voorwaar-
den zie punt 2 en 3).
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