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Het visrecht en het visverlof in België 
(deel 2 – het visverlof) 

 
In het vorige deel (zie ons clubblad nr. 41) 
zagen we dat het Belgisch visverlof werd 
ingesteld in 1899. In het tweede deel van dit 
artikel bespreken we dit visverlof meer in 
detail. 
 
Wanneer heeft men een visverlof nodig 
van de overheid? 
 
Omdat het toch belangrijk is te weten 
wanneer men dit visverlof nodig heeft, 
probeer ik het hier even samen te vatten in 3 
grote regels. De ganse regelgeving zou ons 
te ver leiden, daarvoor verwijs ik naar de 
literatuurlijst op het einde van dit artikel. 
Regel 1: visverlof en wet op de Riviervisserij 
gelden voor de zogenaamde "bevaarbare" 
wateren. Dit is een vrij specifiek begrip 
waarbij de vlag niet altijd de lading dekt. Een 
water kan immers geklasseerd zijn als 
"bevaarbaar of bevlotbaar" waar er in de 
praktijk nog nimmer een boot of vlot op is 
geweest. De term "openbaar water" was 
misschien beter geweest. 
 Eenvoudigheidshalve kan men stellen dat 
het gaat om de belangrijkste rivieren en 
kanalen in België, plus alle waters die ermee 
in open verbinding staan. Het in verbinding 
staan dient men te begrijpen als: waar de vis 
van het ene water naar het andere kan 
zwemmen.     
Regel 2: De Riviervisserijwet geldt niet op 
afgesloten wateren, vijvers, visputten, 
rivieren, enz., wanneer de vissen die er 
leven, zich niet vrij kunnen bewegen tussen 
deze waters en de openbare wateren. In 
deze waters hebben de oevereigenaars het 
visrecht, ieder van zijn kant en tot in het 
midden van de waterloop. In de praktijk gaat 
het over bijv. privévijvers waar men alleen 
met een dagvergunning al mag vissen. Het 
kan ook gaan over stukken water in beheer 
van een gemeente, kortom: iedereen die 
oevereigenaar is van zulk water kan daarvoor 
bijkomende vergunningen uitschrijven.  
Regel 3: in de meeste gevallen blijft het bij de 
2 voorgaande regels, want bij de meeste 
openbare waters is de overheid namelijk ook 
eigenaar van de oever omdat er een jaagpad 
of trekweg naast ligt (dat eigendom is van de 
overheid). In die wateren heeft men immers 
genoeg aan een visverlof om er te mogen 
vissen (het visverlof voorziet in het gebruik 
van de oever om te hengelen). Maar bij tal 
van wateren is de overheid niet de eigenaar 

van de oever. In die gevallen (en in nog een 
paar uitzonderingen) heeft men dus ook de 
toestemming nodig van de oevereigenaar, 
niettegenstaande het openbare wateren 
betreft. 
 

 
“Specimen”-boekjes van 1904 tot 1913 
 
Daarom is het zo dat men bijvoorbeeld in de 
Ardennen naast het officiële visverlof toch 
nog een vergunning nodig heeft van derden. 
Die oevereigenaar kan iedereen zijn, soms 
een hengelsportvereniging die een akkoord 
heeft gemaakt met de oevereigenaars, maar 
evengoed een bedrijf of een privépersoon.  
 
Er bestaat zelfs een bijkomende vergunning 
afgeleverd door de Koninklijke Schenking 
(stichting die instaat voor het beheer van de 
Koninklijke Domeinen) voor een gedeelte van 
de Lesse dat door een Koninklijk Domein 
stroomt.   
Regel 4: sedert de overdrachten van de 
bevoegdheid over de visserij in 1988 zijn er 
vergunningen van het Vlaams Gewest, het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, elk met eigen wetgeving. 
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Waar zijn deze officiële visverloven te 
koop? 
 
Deze visverloven worden al sedert 1899 
afgeleverd in een postkantoor (en soms ook 
in een kantoor van de Registratie !). Dit is 
meteen al een eerste kenmerk, een geldig 
visverlof draagt een poststempel met datum 
van aflevering. 
 

 
Enkelvoudig visverlof uit 1910 
 
Daardoor zijn het niet alleen hengelsport-
verzamelaars die deze vergunningen 
verzamelen. Ook in de marcofilie zijn 
visverloven erg gezocht (marcofilie is het 
verzamelen van de verschillende 
afstempelingen op postzegels of 
postdocumenten). Het voordeel is dat ze 
regelmatig worden aangeboden op 
marcofilie-veilingen, het nadeel is dat oude 
visverloven met zeldzame stempels erg duur 
kunnen zijn... 
Het is ook zo dat de Post een kleine extra 
kost aanrekent voor het aanmaken van het 
visverlof. Het aanrekenen van deze kost 
gebeurde in de loop der jaren op 
verschillende manieren, een algemeen 
overzicht : 
• 1899 tot  1923  een postzegel van 10 ct 

geplakt op het strookje dat in de 
postkantoor bleef als bewijs van 
aflevering. Op het visverlof zelf staat 
alleen de stempel "DEPOT"+ het jaartal 

• 1924 tot 1930  een fiscale stempel (die 
een waarde vertegenwoordigde) + een 
poststempel, beide achteraan 
aangebracht 

• 1931 tot 1946 gebruikte men fiscale 
zegels + een postzegel op de achterkant 
(in 1940 was de fiscale toeslag 5 Fr + 
een postzegels van 0,50 Fr voor de 
vergunningen van 8 en 14 Fr of een 

postzegel van 1 Fr voor de duurdere 
vergunningen 

• 1947 tot 1970  gebruikte men een 
stempel achterop (op de plaats voorzien 
voor het jaartal) + de vermelding posttaks 
x Fr (in 1947 was dit bijv. 2 Fr.) 

• 1971 tot 1998: postzegel achterop (de 
waarde gaat van 6,50 Fr in 1975 tot 20 Fr 
in 1998 (in Wallonië 27 Fr in 1998) 

• 1999 tot 2000 : postzegel van 30 Fr + 17 
Fr bijkomende taks 

• 2001 tot .. : geen postzegel meer, wel de 
vermelding 40 Fr bijdrage + 17 Fr taks, 
deze bedragen worden nog regelmatig 
aangepast 

Het spreekt vanzelf dat de postzegels altijd 
afgestempeld werden op datum van afgifte 
van het visverlof. 
 
De soorten visverloven  
 
In de loop der jaren zijn de diverse soorten 
visverloven een aantal keren aangepast, ik 
beperkt mij hier tot de voornaamste 
wijzigingen en bijzonderheden. 
Van 1904 tot ca. 1970 was het voornaamste 
onderscheid of men wilde vissen met 1 of 2 
lijnen (het zogenaamde enkel of dubbel 
visverlof) , en dit op zon- en feestdagen of op 
alle dagen van de week. 
Voor het jaar 1904 (als voorbeeld) gaf dit 
volgende situatie met bijhorende prijzen: 
• enkel verlof van 1 Fr, alleen geldig op 

zon- en feestdagen 
• enkel verlof van 2 Fr, alle dagen geldig 
• dubbel verlof van 2 Fr, alleen geldig op 

zon- en feestdagen 
• dubbel verlof van 4 Fr, alle dagen geldig 
• enkel verlof van  8 Fr, alle dagen geldig 

voor het vissen vanuit een boot met 1 
hengel of met netten 

• enkel verlof van 10 Fr, alle dagen geldig 
voor het vissen vanuit een boot met 2 
hengels, netten of andere toegelaten 
vistuigen 

Vanaf ca 1971 zijn alle visverloven op alle 
dagen geldig, het onderscheid met zon- en 
feestdagen wordt niet meer gemaakt, en ze 
zijn allen geldig voor het vissen met 2 lijnen. 
Dit geeft bijvoorbeeld voor het jaar 1975: 
• het gewone visverlof van 250 Fr, alle 

dagen geldig voor het vissen met 2 lijnen 
• het visverlof van 750 Fr, alle dagen geldig 

voor het vissen vanuit een boot 
• het visverlof van 1000 Fr, alle dagen 

geldig voor het wadend vissen 
Er volgen nog tal van wijzigingen die ik zal 
illustreren met voorbeelden uit bepaalde 
jaren. 
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Voorbeeld uit 1997: 
• jeugdvisverlof van 150 Fr 
• gewoon visverlof van 450 Fr 
• visverlof voor het vissen “anders dan 

vanaf de oever” (waden of boot dus) 
1.850 Fr 

• een visverlof voor het vissen met kruisnet 
of fuik (2 x 1.850 Fr) 

Voorbeeld uit 2007: 
• gratis jeugdvisverlof 
• gewone visverlof van 11,16 EUR 
• visverlof voor wadend- of bootvissen van 

45,86 EUR 
In Wallonië is er op een bepaald ogenblik 
overgeschakeld op een totaal ander systeem: 
• visverlof categorie A van 500 Fr (later 

12,39 EUR) 
• visverlof categorie B van 1500 Fr (later 

37,18 EUR) 
 
De vorm van het visverlof: 
 
In de loop van meer dan honderd jaar dat het 
visverlof bestaat, zijn er tal van wijzigingen 
geweest aan het uitzicht en de vorm, 
wederom volgen hier de voornaamste 
veranderingen. 
De oudste visverloven van 1899 tot ca 1940 
waren in kleur, daarbij stond de prijs op het 
visverlof als een groot achtergrond-cijfer. De 
kleur van dit cijfer verschilde naargelang de 
prijs van het visverlof. 
Dan typisch voor België, de taal... De eerste 
visverloven waren 2-talig Frans-Nederlands.  
Een uitzondering hierop zijn de zeldzame 
visverloven uitgereikt tijdens de eerste 
wereldoorlog, die waren 3-talig : Duits-
Nederlands-Frans met opschrift "Duitsch 
Beheer in België". 
 

 
Drietalig visverlof uit 1917 
 
Vanaf ca 1941 zien we de typisch zwart-witte 
visverloven met voorgedrukte prijs. Ze zijn 
nog steeds 2-talig maar de volgorde 
veranderde: in Wallonië met de tekst in 
Frans-Nederlands, in Vlaanderen met de 
tekst Nederlands-Frans. 
Eentalige visverloven zien we pas vanaf 1970 
(Frans of Nederlands naargelang uitgereikt in 

Wallonië of Vlaanderen), dit naar aanleiding 
van de eerste grote aanpassing van de 
grondwet en de taalwetgeving.  
Met de overgang van de bevoegdheid over 
de riviervisserij van de Belgische staat naar 
de Gewesten (1988) zien we een paar grote 
veranderingen. De typische zwart-witte 
vergunningen verdwijnen en  de visverloven 
blijven natuurlijk wel 1-talig. Op de ene staat 
vanaf dan "Vlaamse Gewest", op de andere 
"Région Wallonne".   
En er is ook nog het Brussels Gewest, 
hiervan worden er slechts heel weinig 
afgeleverd, diverse bronnen spreken van 
enige tientallen per jaar, het gaat uiteindelijk 
maar om het vissen in een bepaalde strook 
van het Kanaal Brussel-Vilvoorde. Deze 
vergunningen zijn dan ook erg moeilijk te 
vinden voor de verzamelaars! De eerste 
Brusselse vergunning had overigens een 
eenvoudige opdruk "Valable uniquement 
dans la region Bruxelloise" op een klassieke 
Belgische Franstalige vergunning. 
 

 
De zeldzame Brusselse vergunning met 
opdruk uit 1988 
 
In 1989 zien we als visvergunning een vrij 
eenvoudig kaartje met een viszegeltje waar 
de prijs op staat. Nadien wordt dit zegeltje 
vervangen door een voorgedrukte prijs.  
Vanaf 1994 zien we dan de vergunning in de 
vorm van een overschrijvingsformulier 
(eigenlijk gewoon een bewijs van betaling 
zoals gebruikelijk bij gewone 
overschrijvingen), in het vak "omschrijving" 
staat ondermeer dan het jaartal. 
Vanaf 2000 is er opnieuw een verandering, 
de verloven worden nu afgeprint in het 
postkantoor op een deels voorgedrukt 
document, het ontwerp op de (geplooide) 
voorzijde zal nog een paar keer veranderen.  
 
Bijzonderheden: 
 
Op de oudste vergunningen moesten een 
aantal persoonsgegevens ingevuld worden, 
sommige zijn normaal (naam en woonplaats 
bijv.), andere gevraagde gegevens doen dan 
weer de wenkbrauwen fronsen. Van 1899 tot 
ca 1922 moesten bijvoorbeeld  aanvullend 
worden ingevuld voor de vergunninghouder: 
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beroep, ouderdom, baard en/of snor, kleur 
van de ogen, haarkleur en eventueel 
bijzondere kenmerken. 
Gelukkig volstonden nadien gewoon de 
naam, het adres, geboortedatum en –plaats.  
Tegenwoordig heeft men met het nummer 
van je elektronische identiteitskaart meteen 
alle nodige gegevens. Het is ondertussen ook 
mogelijk een visverlof aan te schaffen via 
internet. 
Van de eerste visverloven tot ca. 1940  
bestaan er ook uiterst zeldzame 
specimenboekjes per jaar. Zulk een boekje 
bevat voorbeelden van alle verschillende 
visverloven van een jaar, compleet met 
afscheurstrookje enz. Op elk verlof staat de 
opdruk SPECIMEN. Deze boekjes werden 
verzonden aan diverse controlerende 
instanties (bos-, visserij- en veldwachters) 
zodat ze wisten hoe het visverlof er voor dat 
specifiek jaar uitzag. 
 

 
Tweetalig visverlof uit 1920 
  
De gewone voorraadboekjes gebruikt door de 
post zagen er identiek uit, alleen zaten er in 
elk boekje slechts 1 type vergunning.   
Per type had men dus een apart boekje met 
daarin een aantal blanco exemplaren om te 
gebruiken. De vergunning werd na invulling 
eruit gescheurd en een deel (het bewijs van 
aflevering) bleef zitten in het boekje.   
Op veilingen ziet men deze losse bewijzen 
soms aangeboden worden als visvergunning, 
maar feitelijk zijn dit dus slechts de dubbels 
ervan die in het postkantoor bleven. De 
vraagprijzen zijn vaak erg hoog, maar dat 
heeft dan te maken met het feit dat tot 1923 
de postzegel juist op dit dubbel werd geplakt 
en afgestempeld, interessant voor de 
marcofilie weet je wel… (zie voorbeeld van 
1910). 
 
Hoeveel visverloven werden er verkocht? 
 
Wie onderstaande cijfers bekijkt ziet dat er 
relatief weinig vergunningen worden 
verkocht, en dat het totale aantal voor Belgie 
over een lange periode relatief weinig 
schommelt. We zien zelfs dat het totale 
aantal voor 1933 bijna hetzelfde is  als voor 

2007! Als er al schommelingen zijn dan zijn 
deze meestal eenvoudig te verklaren, de 
grote stijging in 1937 en 1938 kwam er na 
een fikse prijsdaling van de visverloven in 
1936.  De laatste jaren zien we terug een 
stijging in Vlaanderen, het gratis 
jeugdvisverlof is daar niet vreemd aan. De 
verbetering van de waterkwaliteit in de 
openbare waters helpt natuurlijk ook! 
 
Wat aantallen van vroeger voor België: 
1908 : 100.000 stuks  
1932 : 133.624 stuks 
1933 : 122.822 stuks 
1934 : 104.450 stuks 
1937 : 127.996 stuks 
1938 : 128.310 stuks 
 
Vlaanderen  
2001 : 68.458 stuks 
2007 : 61.043 stuks 
2009 : 60.956 stuks 
2012 : 62.577 stuks 
 
Wallonië 
2006 : 59.489 stuks 
2007 : 60.404 stuks 
 
Overzicht wetten op de riviervisserij in 
België 
 
Onderstaande lijst is verre van volledig, het 
zijn slechts de voornaamste wetten. Er zijn 
nog tal van andere wetten en besluiten die 
zaken regelen zoals sluitingstijden, 
aanpassing van de prijzen van de 
visverloven, beschermde vissoorten, enz 
1. Het verdrag van 19 april 1839 betreffende 

de visserij en de vishandel  
2. Reglement van 20 mei 1843 ter 

uitvoering van artikel 9 van het verdrag 
van 19 april 1839  

3. De wet van 19 Januari 1883 op de 
riviervisserij  

4. De wet van 5 Juli 1899 tot wijziging van 
de wet van 19 Januari 1883 op de 
riviervisserij 

5. Koninklijk Besluit van 31 mei 1913 tot 
uitvoering van de wetten op de 
riviervischvangst. Omzendbrief van 9 juli 
1913.  

6. Artikel 29 van de wet van 10 Augustus 
1923 tot wijziging van de wetten op de 
zegel-, registratie-, griffie-, hypotheek- en 
successierechten 

7. Riviervisserij. Wet van 30 januari 1924 
8. Het koninklijk besluit nr 232 van 26 

December 1935 houdende wijziging van 
de wet op de riviervisserij 
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9. Riviervisserij. Wet van 13 maart 1936.  
10. De wet van 1 Juni 1937 waarbij de wet 

van 19 Januari 1883, gewijzigd bij de wet 
van 5 Juli 1899, wordt aangevuld. 

11. De wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij 
: omvat de volledige herziening, 
modernisering en vervanging van de 
oude wet uit 1883, oprichten van de 
Provinciale Visserijcommissies en het 
Visserijfonds 

12. Staatshervorming van 1970, de 
Bijzondere wet van 8/8/1980 tot 
hervorming der instellingen, de latere 
aanpassingen van de Grondwet, 
overdrachten van bevoegdheden in 1988, 
enz 

 

 
Enkel visverlof uit 1941 
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