
 

 

 

 

 

 

Spanje - Ronald Leyzen 

Een visvergunning vastkrijgen in Spanje is niet gemakkelijk. 

In Spanje moet je voor iedere junta een aparte 

visvergunning hebben en de procedures verschillen ook van 

junta tot junta. Bijvoorbeeld, in Andalusië moet een 

Spanjaard een visexamen afleggen om een 

registratienummer te krijgen, waarmee hij dan een 

vergunning kan ophalen in lokale verkooppunten. Voor EU-

burgers is dit theoretisch niet nodig indien ze een 

vergunning van hun eigen land kunnen voorleggen. Maar 

vaak hangt het ervan af bij wie je met je verzoek terecht 

komt en het verkrijgen van het registratienummer gaat 

zeker niet vlot. 

 
Het is niet aan te raden om in Spanje zonder vergunning te 

vissen. De boetes zijn heel hoog en je materiaal en zelfs je 

auto kunnen in beslag genomen worden. De vergunningen 

zijn niet duur: tussen de 7 en 25 euro per jaar en in een 

aantal junta’s zelfs gratis voor 65-plussers. Er wordt ook een 

onderscheid gemaakt tussen vergunningen ‘sin muerte’ en 

’con muerte’, letterlijk ‘zonder doden’ en ‘met doden’, dus 

vis terugzetten of meenemen. Vergunningen voor het vissen 

op salmoniden zijn iets duurder. Je kan deze algemene 

vergunningen ter plaatse kopen in de kantoren van een 

aantal banken of bij beleidsdiensten, maar ook dit is in 

iedere ‘junta’ weer anders. Het is ook niet altijd even 

gemakkelijk: soms zijn de formulieren niet beschikbaar of 

spreekt de bankbediende geen Engels, enz. Je kan je 

visvergunning ook via internet bestellen via de volgende 

websites: www.telelicencia.com of 

www.licenciascazapesca.com/licencias_pesca. De 

aanvraagformulieren op deze websites zijn in het Spaans 

(dit kan je met je computer vertalen) en de kostprijs van de 

vergunning is dan wel wat duurder, omdat ze na de 

aanvraag per post of via mail worden opgestuurd. Op het 

aanvraagformulier zal je adres in Spanje worden gevraagd. 

Het adres van je verblijfplaats is meestal voldoende. 
 
Het is ook aan te raden om een document bij je te hebben 

als bewijs dat je een verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid hebt. Dit bewijs moet in het Spaans zijn. 

Je kan zelf iets opstellen en dat dan bij je verzekeraar laten 

ondertekenen en afstempelen. In Spanje heb je voor het 

vissen op zee ook een vergunning nodig. Omdat alles nogal 

omslachtig is, kan je ook proberen iemand te vinden die de 

vergunning voor jou kan regelen voor de regio waar je wil 

vissen, bv. de eigenaar van het hotel waar je verblijft. 

Indien je met een gids vist, kan de gids voor je vergunning 

zorgen. In sommige regio’s zijn er aparte vergunningen 

nodig voor de verschillende vissoorten, zoals forel en zalm. 

Het viswater wordt opgedeeld in ‘libre’, waar de vergunning 

van de regio voldoende is, en ‘cotos’: dit zijn wateren, 

meestal stukken van rivieren of meren, waar bepaalde 

regels gelden en waar een extra vergunning vereist is. Op 

een aantal ‘cotos’ worden de vergunningen toegekend door 

loting waarvoor je maanden op voorhand moet inschrijven, 

een moeilijk toegankelijke aangelegenheid voor 

buitenlanders. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verenigd Koninkrijk - Guido Vinck 

 
Gelukkig is er sinds de brexit in het verkrijgen van een 

‘nationale’ visvergunning voor de UK geen verandering 

gekomen. Dit verloopt relatief gemakkelijk, wat van andere 

landen niet gezegd kan worden. Je moet wel wat overweg 

kunnen met de Engelse taal en bij voorkeur over internet 

beschikken. Alle vergunningen kunnen online gereserveerd 

en betaald worden. Het vraagt wel wat surfen, maar moeilijk 

is het niet. De UK (United Kingdom – Verenigd Koninkrijk) is 

de verzamelnaam van de constituerende landen Engeland, 

Wales, Noord-Ierland en Schotland.  

Voor Engeland en Wales heb je altijd een nationale ‘fishing 

license’ nodig, ook als je gaat vissen op bijna alle privé-

wateren, maar de kostprijs is zeer democratisch. Je vindt 

alles terug op www.gov.uk/fishing-licences. Daarnaast heb 

je bijna voor elk vliegviswater een aparte dagvergunning 

nodig en voor onze lezers hebben we de meest bezochte en 

interessantste bestemmingen geselecteerd waar je deze 

kunt verkrijgen. 
 
Voor de reservoirvissers:  
anglianwaterparks.co.uk/fishing  

www.bewlwater.co.uk/activities/fishing/book-trout-fishing/  

https://fishingwales.net/ (ook voor riviervissers) 
 
Voor de riviervissers, o.a. de beroemde kalkstromen: 

https://fishingbreaks.co.uk/flyfishing.htm   
 
Schotland en Noord-Ierland vormen een iets ander verhaal. 

Voor Schotland heb je geen nationale ‘fishing license’ 

nodig, maar wel een dagvergunning van de beheerder, club, 

trust, enz. van het viswater.  

 

 

 

 

Noord-Ierland 
Een beetje ingewikkelder wat visvergunningen betreft is het 

voor het (Britse) noordelijke deel van Ierland. Er zijn 

namelijk twee beheersinstanties actief. Het ‘Department of 

Agriculture, Environment and Rural Affairs’ (DAERA) en het 

‘Loughs Agency’ beschermen de visbestanden in Noord-

Ierland. Afhankelijk van de plaats dien je dus in het bezit te 

zijn van een vergunning van één of beide visserijbeheerders. 
De soorten hengellicenties die verkrijgbaar zijn bij DAERA 

en Loughs Agency: 
DAERA en Loughs Agency verkopen elk hengelvergunningen 

voor hun specifieke gebieden. Tevens kunnen vissers die 

een 'full season rod license' hebben gekocht bij DAERA of 

Loughs Agency een ‘endorsement’ of goedkeuring kopen van 

£ 1,00 waarmee ze kunnen vissen in zowel DAERA- als 

Loughs Agency-gebieden. 
  
Geldigheidsduur en prijzen: 
- License DAERA: 3 dagen (£3,50) / volledig seizoen (£9) 
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voor ‘Coarse’ of ‘Game’ fishing. 
- License Loughs Agency: 3 dagen (£3,50) / 14 dagen (£8) / 

volledig seizoen (£16) voor ‘Coarse’ of ‘Game’ fishing. 
 
Dit zijn allebei staatsvergunningen voor Noord-Ierland. Om 

te mogen vissen, dien je in de meeste gevallen nog een 

plaatselijke (dag)vergunning aan te schaffen voor de 

rivier of het meer (lough) in kwestie. De kostprijs hiervan 

kan verschillen, maar gemiddeld bedraagt ze ongeveer £10 

per dag. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ierland - Paul De Neef 

 

 
In de Republiek Ierland is voor het vissen op forel, snoek en 

witvis (coarse fish) geen staatsvergunning vereist. 

Mogelijk moet je wel een lokale vergunning aanschaffen. 

Voor het vissen op zee is ook geen visvergunning vereist, 

behalve bij het vissen op zeeforel & zalm, dus ook in 

estuaria. 
Een staatsvergunning is dus wel verplicht om op zowel zalm 

als zeeforel te vissen. Je moet meestal ook een lokale 

vergunning kopen naast je staatsvergunning voordat je gaat 

vissen. 
Zalm- en zeeforelvergunning(en) 
Vergunningen kunnen worden gekocht bij een aantal 

verkooppunten, waaronder viswinkels, IFI-kantoren en 

sommige zogenaamde fisheries. Je kunt je zalmlicentie 

online (zie: info/salmon/salmon/salmon_licence/) of 

rechtstreeks bij een van de zalmlicentiedistributeurs kopen. 

Zalmvergunningen bestaan er in een aantal versies: 
- nationale vergunning voor alle districten (€ 100) 
- nationale vergunning voor één enkel district (€ 64) 
- 21 dagen (aaneengesloten) zalmvergunning voor alle 

districten (€ 50) 
- 1 dag zalmvergunning voor alle districten (€ 36) 

Op store.fishinginireland.info staan de verschillende 

districten en kan je de vergunningen kopen. Een nationale 

vergunning heeft betrekking op alle districten van de 

visserijraad, terwijl een districtsvergunning alleen 

betrekking heeft op het visserijdistrict waarin de vergunning 

is gekocht. 
Voor de Foyle en het estuarium van de Erne gelden aparte 

vergunningen en regels, zie: store.fishinginireland.info/

product-category/other/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwitserland - Dominic De bruyn 
 
Voor wie in Zwitserland wil gaan vissen, heb ik een gouden 

tip: ga naar Oostenrijk! Wil je toch willens nillens ergens in 

Zwitserland een vliegje werpen, hou er dan rekening mee 

dat het niet gemakkelijk zal zijn. En dat een aantal zaken 

die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, daar illegaal zijn. 
 
In Zwitserland zijn er enkele nationale regels als het over de 

hengelsport gaat en daarnaast heeft ook elk kanton zijn 

eigen wetten. ‘Catch & Release’ is in heel Zwitserland echter 

streng verboden (Bestimmungen zum Fischfang, Artikel 23 

der Tierschutzverordnung)! Ze hebben daar een 

volksraadpleging over gehad en de meerderheid stemde 

tegen. Elke maatse vis moet dus onmiddellijk gedood en 

meegenomen worden. Oefen je ondertussen maar op de 

‘short distance release’, waarbij je een mooie vis vlak voor 

je voeten toevallig verspeelt. Een vergunning is niet zo duur, 

maar doordat C&R verboden is, zit je algauw aan je 

vangstlimiet. Op Zwitserse hengelforums zijn hele boeken 

geschreven over de zin en onzin van dit verbod op C&R. 
 
De ‘Fischerprüfung’ zoals we die in Oostenrijk kennen, heet 

in Zwitserland de ‘Sachkundenachweis’, kortweg de Sana. 

Ze bestaat uit een halve dag opleiding gevolgd door een 

kleine test. De kosten bedragen pakweg 100 euro. In de 

meeste kantons is deze verplicht. Slechts enkele kantons 

hebben een aparte regeling voor toeristen. Wie in het bezit 

is van een Sana mag vissen mét weerhaken en met levende 

aasvisjes. Een beetje hypocriet uiteindelijk. 
 
Een kanton kan op zijn beurt opnieuw ingedeeld zijn in 

verschillende visgebieden die elk aparte regels hebben. 

Informeer ter plekke dus heel goed wat de voorwaarden zijn 

om er te vissen op een rivier of een meer. Ga eens binnen in 

de lokale hengelsportwinkel en informeer je bij de eigenaar 

of de klanten. 

http://www.telelicencia.com/
http://www.licenciascazapesca.com/licencias_pesca
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http://www.bewlwater.co.uk/activities/fishing/book-trout-fishing/
https://fishingwales.net/
https://fishingbreaks.co.uk/flyfishing.htm
https://fishinginireland.info/salmon/salmon/salmon_licence/
https://store.fishinginireland.info/
https://store.fishinginireland.info/product-category/other/
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