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Om te varen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen heb je voor bepaalde vaartuigen een waterwegenvergunning nodig. De waterwegenvergunning is een digitale vergunning. De Vlaamse Waterweg nv streeft
immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het is ook efficiënter. Zo kan je
jouw digitale waterwegenvergunning makkelijk zelf online aanvragen of vernieuwen via www.visuris.be/
waterwegenvergunning.

VOOR WELKE VAARTUIGEN?
De waterwegenvergunning is van toepassing op vaartuigen die:
geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder
een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer
tegen vergoeding);

de Gemeenschappelijke Maas, de Beneden-Zeeschelde en de
Schelde-Rijnverbinding, in de Stadshaven Antwerpen en in de
kustjachthavens.

groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;

Ook stilliggers moeten steeds over een
geldende waterwegenvergunning beschikken.

varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of
geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen
van het Vlaamse Gewest.

Let op

Je hebt geen waterwegenvergunning nodig op het Kanaal
Gent-Terneuzen, het Kanaal Brugge-Zeebrugge, de Grensleie,

Informatie over de waterwegenvergunning
voor woonvaartuigen kan je terugvinden op
www.vlaamsewaterweg.be/woonboten.

HOEVEEL KOST EEN WATERWEGENVERGUNNING?
Een waterwegenvergunning kan aangevraagd worden voor
een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest
dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en
hoelang deze geldig is.

De te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van
vijf dagtarieven. Deze dagtarieven zijn afhankelijk van de wijze
van aankoop: via een telefonisch loket of online.

DAGTARIEVEN 2022 (jaarlijks geïndexeerd)
Dagtarief:
Dag 1

Dagtarief:
Dag 2 t/m 7

Dagtarief:Dag
8 t/m 30

Dagtarief:
Dag 31 t/m 90

Dagtarief:
Dag 91 t/m 365

Tarieven (€/m/dag)
Online aankoop

1,5569

0,5190

0,1730

0,0577

0,0115

Tarieven (€/m/dag)
Loket

1,9461

0,6487

0,2163

0,0721

0,0144

WWW.VISURIS.BE

Voorbeeldberekening vaartuig 10 meter, vergunning voor 80 dagen,
geen snelvaart:
10x (1x dagtarief 1 dag + 6x dagtarief 2-7 dagen + 23x dagtarief
8-30 dagen + 50x dagtarief 31-90 dagen)
Elk vaartuig, varend of aangemeerd, moet over een geldende
waterwegenvergunning beschikken. De Vlaamse Waterweg nv zal
hierop toezien op de waterwegen, in de jachthavens en bij de
passage van beweegbare bruggen en sluizen.

lengte, geen snelvaart … ) wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend ter waarde van tweemaal een waterwegenvergunning
van 365 dagen volgens de romplengte en snelheid van het
betreffende vaartuig, met een minimumbedrag van 250 euro, te
vermeerderen met de administratieve kosten voor de inning van
de forfaitaire vergoeding zelf. De forfaitaire vergoeding stelt de
eigenaar vrij van de aankoop van een waterwegenvergunning
voor 365 dagen.

HOE AANVRAGEN?
Vraag jouw waterwegenvergunning eenvoudig aan via
www.visuris.be/waterwegenvergunning. Je kan hier ook nuttige
instructiefilmpjes vinden, alsook antwoorden op veelgestelde
vragen en informatie over de aankoop via het telefonisch loket.

Als een vaartuig niet beschikt over de juiste waterwegenvergunning (geen vergunning, vervallen vergunning, foutieve
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De te betalen vergoeding wordt berekend op basis van de romplengte van het vaartuig, het aantal dagen (maximaal 365 dagen)
en de snelheid van het vaartuig. Voor een vaartuig dat geschikt is
om sneller dan 20 km/uur te varen, wordt bij de aanvraag 6 meter
bijgerekend bij de romplengte.

