
Vispas / Visvergunning 

 

Geacht lid, onderstaand enige informatie over de Duitse regelgeving met betrekking tot 

het verkrijgen van de benodigde vergunningen. In principe is deze gelijk aan de 

Nederlandse situatie : een overheidsvergunning, het Fischereischein, en de visvergunning 

van de rechthebbende op het visrecht, meestal de hengelsportvereniging. 

1. Vispas = Fischereischein 

Het Fischereischein (Fs) is te vergelijken met de Nederlandse Vispas en is 

verkrijgbaar in de plaatselijke gemeentehuizen. 

In Duitsland worden drie Fs-en onderscheiden 

a. Fischereischein blauw 

b. Fischereischein rose 

c. Fischereischein oranje 

Ad a. Om in aanmerking te komen voor het blauwe Fs dient een cursus ter worden 

gevolgd bij de Untere Fischereibehörde en moet men zijn geslaagd voor het 

afsluitend examen, de Prüfung. Dit geldt voor inwoners van Duitsland. Woont men 

buiten Duitsland, of slechts kortdurend in Duitsland, dan is bovenstaande niet 

verplicht. Soms wordt door een gemeenteambtenaar gevraagd naar de 

Nederlandse Vispas, maar dit is niet verplicht. Om problemen te vermijden is het 

aan te bevelen deze mee te nemen als men lid is van een Nederlandse 

hengelsportvereniging om deze op aanvraag aan de gemeenteambtenaar te 

kunnen tonen. Zie Bijzondere gevallen. 

Het Fs kan voor één of voor vijf jaren worden verkregen. Hiermee heeft men 

ambtelijke toestemming tot het vangen van vissen. Een ontbrekend Fs is een 

overtreding tegen de Landes-visserijwet. Het betekent echter niet dat men aan 

visstroperij doet, maar betekent zwartvissen. 

Ad b. Het Fs voor jeugdigen wordt uitgegeven aan jeugdigen van 10 tot en met 16 

jaar.  Deze mogen dan vissen onder toezicht van een volwassene, die in het bezit is 

van het blauwe Fs. 

Ad c. Personen, ouder dan 16 jaar, die om gezondheidsredenen ( met een 

doktersverklaring) niet in staat zijn aan het sportvissersexamen deel te nemen kan 

ten gemeentehuize een “Bijzondere Fs” met de kleur oranje worden uitgegeven. 

Bezitters hiervan mogen eveneens alle sportvismethoden uitoefenen  onder 

toezicht van een bezitter van het blauwe Fs. 

 

Bijzondere gevallen 



Personen, die niet of niet langer dan een jaar woonachtig zijn in het geldingsgebied 

van het Fs, en op een andere manier de benodigde inhoudelijke kennis kunnen 

aantonen, kunnen het Fs (blauw) ook zonder het examen verkrijgen. 

Eigenaren ( niet pachter) van privé-wateren ( dus kleiner dan 0,5 hectare) zijn 

vrijgesteld van de verplichting van een Fs. 

 

Uitoefening van de visserij door kinderen, jonger dan 10 jaar: 

Op 16.03.2010 heeft het Ministerie voor Milieu- en Natuurbescherming, Landbouw 

en Consumenten van het land Nordrhein Westfalen onder kenmerk lll-2-760.140.31 

vastgesteld dat kinderen onder 10 jaar in beperkte omvang onder toezicht van een 

bezitter van het blauwe FS de sportvisserij mogen uitoefenen. 

Zij mogen echter niet gericht vissen op aasvissen. Tevens mogen zij geen 

handelingen verrichten zoals verdoven, doden of onthaken van vissen. 

 

2. Visvergunning 

Een visvergunning wordt uitgegeven door de rechthebbende op het vissen 

( eigenaar, coöperatie van oevereigenaren, of pachter) en deze staat toe de 

uitoefening van de sportvisserij in de hierin geregelde omvang. De minimale inhoud 

van een visvergunning is wettelijk vastgesteld in par. 38 van de Visserijwet van het 

land NRW.  

Overtredingen tegen de verplichtingen in de visvergunning worden bijna altijd 

gezien als stroperij volgens par. 294 van de Visserijwet van het land NRW. 

Deze par. 294 van de Visserijwet van het land NRW ( visstroperij), niet te 

verwisselen met par. 293 van de Visserijwet van het land NRW ( visstroperij) wordt 

echter door het Openbare Ministerie niet ambtelijk vervolgd, maar slechts na 

verzoek van de rechthebbende op het vissen. 

 

 

 


