
SCHEMA VISDOCUMENTEN 2007 
 

 
Soort document VISpas jeugdVISpas Kleine VISpas 

  

 

 

 

 

 
 

Verkrijgbaar bij  
 

Hengelsportverenigingen  
Verkoop veelal via hengelsportwinkels  
 

Postkantoren en 
Sportvisserij Nederland 

Bestemd voor 
 
 

Leden van hengelsportverenigingen Niet-leden van 
hengelsportverenigingen 

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 
 
 
 

- Uitgebreide Landelijke  
  Lijst van Viswateren 
- Federatieve Lijst 
- Verenigingslijst 

- Uitgebreide Landelijke 
  Lijst van Viswateren 
- Federatieve Lijst 
- Verenigingslijst 

- Kleine Lijst van    
  Viswateren 

Voor zeevissers Belangrijke kustwateren 
+ spitvergunning 

Belangrijke kustwateren 
+ spitvergunning 

 

Kosten Contributie hengel- 
sportvereniging (incl. 
afdrachten) veelal tussen 
€30 en €40 per jaar 

Contributie hengel- 
sportvereniging (incl. 
afdrachten) veelal tussen 
€10 en €20 per jaar 

€9,50  
 
Bij postkantoren plus 
€2,50 balievergoeding 

 
 Bijzonderheden 

 

 Als men lopende het jaar via een vereniging of hengelsportwinkelier lid wordt van een  
hengelsportvereniging, dan ontvangt men eerst een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap  
/ Tijdelijke VISpas met alle bijbehorende Lijsten van Viswateren. Hiermee mag men één  
maand vissen. Binnen deze maand wordt de VISpas door Sportvisserij Nederland toegestuurd. 

 
Indien men lid wordt van een tweede hengelsportvereniging, dan verkrijgt men een extra 
VISpas, omdat de VISpas het bewijs van lidmaatschap is van de vereniging. Men hoeft dan 
niet een tweede keer de landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland te betalen.  
 
Voor de sportvissers die alleen in zee vissen wordt via hun vereniging een speciale zeeVISpas 
uitgegeven. Deze biedt de vereiste toestemming voor een aantal specifieke 
zeevismogelijkheden (o.a. vissen in Veerse Meer en Grevelingenmeer, looprecht dijkvakken en 
pierenspitten). Deze staan vermeld in de Lijst van Zeevismogelijkheden. Voor de 
zeeVISpas is een lagere landelijke afdracht verschuldigd. 
 
Hengelsportverenigingen kunnen aan jeugdleden voor het vissen met slechts één hengel en 
aangewezen aassoorten een eigen jeugdvergunning uitgeven. Hiervoor is geen landelijke 
afdracht verschuldigd. Hetzelfde geldt voor de uitgifte van dag- of weekvergunningen. 
 
Aangewezen aassoorten zijn brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden, wormen en 
steurkrab, insecten, insectenlarven en nabootsingen daarvan, mits niet groter dan 2,5 cm. 
 
De verschillende Lijsten van Viswateren worden bij de verkoop van de betreffende 
VISpassen uitgereikt. 

 


