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vaarweg klasse tonnenmaat lengte breedte diepgang vrije hoogte 
   behoudens beperkingen 
 I 250-400 38,50 5,05 2,20 4,00 
 II 400-650 50,00 6,60 2,50 5,00 
 IV 1000-1500 80,00 9,50 2,50 5,25 
 Va 1500-3000 95,00 11,40 2,70 7,00 
 Vb 3200-6000 185,00 11,40 2,80 7,00 
 VIb 6400-12000 185,00 22,80 3,40 7,00 
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1. Algemene inleiding 

 Beheerders  

De scheepvaartwegen worden in het noorden van het land door het Vlaams gewest beheerd en in het 
zuiden door het Waals gewest. Het Brussels hoofdstedelijk gewest beheert 14 km, vanaf de sluis te 
Anderlecht op het kanaal van Charleroi naar Brussel tot de brug te Vilvoorde op het kanaal van Brussel 
naar de Schelde. Het waterwegennet van het Vlaams gewest wordt echter beheerd door afzonderlijke 
instanties (zie verder)  
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 Waals gewest  
Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle «Mobilité et Voies hydrauliques», 

Boulevard du Nord 8, 5000 Namur, tel. 081 77 26 80, fax 081 77 37 80, 
http://www.spw.wallonie.be/ 

 
 Brussels hoofdstedelijk gewest  
Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 420 67 00, fax 02 420 69 74, 
havenvanbrussel@haven.irisnet.be, www.havenvanbrussel.irisnet.be 

  Vlaams gewest   
De Scheepvaart NV 
 De Scheepvaart NV, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, tel. 011 29 84 00, fax 011 22 12 77, 

directie@descheepvaart.be, www.descheepvaart.be 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Haven- en Waterbeleid, Koning Albert II-

laan 20, bus 5, 1000 Brussel, tel. 02 553 77 56, fax 02 553 77 15, 
haven.waterbeleid@vlaanderen.be  

 Afdeling Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen, tel. 03 222 08 11, 
fax 03 231 20 62, maritieme.toegang@vlaanderen.be (Het  scheepvaart verkeer in zeehavens 

wordt  geregeld door de havenkapit eins) 

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 
 Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, tel. 059 55 42 11, fax 059 50 70 37, 

kust@vlaanderen.be  
Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110-112, 2830 Willebroek, tel. 03 860 62 11, 

fax 03 860 63 00, info@wenz.be, www.wenz.be  
  Afdeling Coördinatie, Koning Albert II-laan 20, bus 14, 1000 Brussel, tel. 02 553 77 80, 

fax 02 553 76 75, coördinatie@wenz.be  
 Afdeling Zeeschelde, Lange Kievitstraat 111-113, b 44, 2018 Antwerpen, tel. 03 224 67 11, 

fax 03 224 67 05, zeeschelde@wenz.be  
 Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent, tel. 09 268 02 11, fax 09 268 02 72, 

bovenschelde@wenz.be  
 Afdeling Zeekanaal, Oostdijk 110-112, 2830 Willebroek, tel. 03 860 62 11, fax 03 860 63 00, 

zeekanaal@wenz.be  
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De gewesten zijn bevoegd voor het beheer van de scheepvaartwegen: scheepvaarturen, bedieningsuren 
van kunstwerken, vakken voor het varen met grote snelheid voor de pleziervaart, uitreiking van 
vergunningen voor het rijden met een voertuig op de jaagpaden, plaatsen waar het stilliggen van 
vaartuigen toegelaten is, berichten aan de schipperij, watersportevenementen, onderhoud en herstelling 
van kunstwerken, scheepvaartstremming, enz. 

De gewesten beschikken eveneens over informatiebrochures die verkrijgbaar zijn op de bovenstaande 
adressen. 

 Reglementen  

Het “Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk” is van toepassing op het overgrote 
gedeelte van het Belgische waterwegennet. Voor de vaarregels is op deze waterwegen het nieuwe 
“Algemeen politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren” van toepassing. Een brochure 
“Vaarregels in beeld” (2MB) geeft in tabellen en schema’s een overzicht van deze nieuwe op CEVNI (Code 
européen des voies de navigation intérieure) gebaseerde vaarregels. Op een aantal waterwegen is echter 
een apart reglement van toepassing. 
 
 

 
 Waterweg  Reglement  
3 Volle zee  Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee  
4 Belgische territoriale zee, 

kusthavens en stranden 
Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, 
kusthavens en stranden 

5 Kanaal Gent-Terneuzen Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen 
6a Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde 
6b 

Beneden-Zeeschelde  
Scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde 

7 Kanaal Brussel-Schelde Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de 
haveninrichtingen van Brussel 

8 Gemeenschappelijke Maas Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas 

Daarenboven bestaat er voor de meeste waterwegen, als aanvulling op het algemeen reglement, een 
bijzonder reglement dat de plaatselijke omstandigheden weergeeft van de betrokken waterweg. Verder 
kunnen de beheerders tijdelijke voorschriften uitvaardigen als "bericht aan de schipperij". Voor havens 
(bijvoorbeeld Antwerpen en Gent) kunnen er specifieke politieverordeningen bestaan. 

 Waar kan men deze reglementen bekomen?  

• op de website www.mobilit.fgov.be (water en bij “algemene informatie”klik op “vaarregels ...” 
• zie ook Documentatie 
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2. Wat heb ik nodig om te mogen varen? 

Het antwoord hierop is afhankelijk van het vaargebied, van het type en de karakteristieken van het 
vaartuig en van bijzondere omstandigheden. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van documenten, certificaten, enz. die van toepassing zijn op de 
pleziervaart. Deze tabel dient samen te worden gelezen met de uitleg die verder in de brochure wordt 
verschaft. 

 Vaargebied 

 Vlaams gewest 

 

 

Territoriale zee 
Havens van de kust Overige  

Brussels 
hoofd-

stedelijk 
gewest 

Waals 
gewest 

 
Indien 

 

Beneden 
Zeeschelde, 
Haven van Gent, 
Gent-Terneuzen,  
Zeebrugge-Brugge 
Oostende-Brugge 

   

Bestuurder 

Stuurbrevet (3) lengte ≥ 15 m OF snelheid > 
20 km/h 

Niet ver-
plicht 

JA JA JA JA 

Certificaat 
radiotelefonist 
(13) 

marifoon 
JA JA JA JA JA 

Vaartuig 

Immatriculatie-
plaat (4) 

Pleziervaart, uitgezonderd: 
zeilplank, opblaasbare boot niet 
geschikt voor motor, vlot 

NEEN JA JA JA JA 

Snelheidsnummer 
(5) 

Snelheid > normaal toegelaten 
snelheid 

NEEN JA JA JA JA 

Meetbrief 
binnenvaart (9) 

lengte ≥ 15 m 
NEEN JA JA JA JA 

Communautair 
certificaat (10) 

lengte ≥ 20 m 
NEEN JA JA JA JA 

Vlaggenbrief (6) 2,5 m ≤ lengte ≤ 24 m, 
uitgezonderd: hengelen op zee 
met betalende passagiers (1) 

JA JA NEEN NEEN NEEN 

Certificaat van 
deugdelijkheid (7) 

commerciële vlaggenbrief 
JA JA NEEN NEEN NEEN 

Verklaring v. over-
eenstemming (8) 

2,5 m ≤ lengte ≤ 24 m (1) EN in 
de handel na 16. 06. 1998 

JA JA JA JA JA 

Belasting 
inverkeerstelling 
(16) 

lengte > 7,5 m 
JA JA NEEN NEEN NEEN 

Vergunning radio-
elektrische 
apparatuur (13) 

marifoon 
JA JA JA JA JA 

Waterwegenvignet 
(18) 

lengte > 6 m OF snelheid > 
normaal toegelaten snelheid 

NEEN JA (2) JA (3) NEEN NEEN 

 

(1) vaartuigen langer dan 24 m, deze die hengelen op zee met passagiers en deze die meer dan 12 
betalende passagiers vervoeren, worden niet beschouwd als pleziervaartuigen en dienen in bezit te zijn van 
een zeebrief. Adres: Scheepvaartcontrole, Natiënkaai 5, 8400 Oostende, tel. 059 56 14 85, 
sc.oostende@mobilit.fgov.be. 
(2) Behalve Beneden-Zeeschelde 
(3) Behalve Boven-Zeeschelde, Grensleie en gemeenschappelijke Maas 

3. Besturen van een plezierboot - stuurbrevet 

 Algemeen 

Op de scheepvaartwegen moet de bestuurder van een plezierboot over voldoende stuurvaardigheid 
beschikken. Hij moet voortdurend in staat zijn alle nodige stuurbewegingen uit te voeren om zijn boot 
steeds onder controle te houden. 

Verder zijn er, afhankelijk van bepaalde karakteristieken van de boot, voorwaarden op gebied van de 
minimum leeftijd van de bestuurder en op het gebied van het al dan niet bezitten van een stuurbrevet. 
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Ten slotte moet de bestuurder van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, vergezeld zijn van 
een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud. 

 

Vaartuig Voorwaarden 
Lengte  Snelheid Vermogen Leeftijd Stuurbrevet 
< 15 m  Geen motor GEEN Niet verplicht 
< 15 m ≤ 20 km/h < 7,355 kW 16 Niet verplicht 
< 15 m ≤ 20 km/h ≥ 7,355 kW 18 (16, indien vergezeld van iemand van 

18) 
Niet verplicht 

≥ 15 m   18 JA 
 > 20 km/h  18 JA 

 Stuurbrevet 

Een stuurbrevet is het “Rijbewijs” 
voor het besturen van schepen op 
de Belgische scheepvaartwegen. 

Twee soorten stuurbrevetten: 

• met het beperkt stuurbrevet 
mag op alle Belgische 
binnenwateren worden 
gevaren, met uitzondering van 
de Beneden-Zeeschelde; 

• met het algemeen stuurbrevet mag op alle Belgische 
binnenwateren worden gevaren. 

Vier vereisten: 

1- de minimum leeftijd bij het aanvragen is 17 jaar. Het brevet verkrijgt men pas op 18 jaar; 

2- medisch geschikt zijn: De dokter naar keuze onderzoekt de algemene conditie en test het gezicht en 
gehoor; 

3- slagen voor het theoretisch examen: het theoretisch examen test de kennis inzake 
verkeersreglementen op het water, manoeuvreren, veiligheidsvoorschriften, navigatie, enz. Het volgen van 
een cursus is niet verplicht.  

4- praktijkervaring hebben: u vaart mee met iemand die een stuurbrevet heeft en die u de praktijk al 
doende leert. Als u minimaal twaalf uren ervaring hebt opgedaan, geeft u uw dienstboekje aan de 
federatie die uw aanvraagformulier doorstuurt naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 
Maritiem Vervoer, die zorgt voor het brevet! Het kan ook sneller: als u een praktische cursus volgt in een 
vaarschool, volstaan zes uur praktijkervaring.  

Buitenlandse pleziervaarders: Een aantal officiële buitenlandse brevetten is gelijkwaardig aan het beperkt 
of het algemeen stuurbrevet. 

 Aanvraag  

Voor de praktische organisatie van de examens wordt beroep gedaan op een aantal federaties (de letter 
onder T duidt op de taal waarin examens worden georganiseerd - de examenplaatsen zijn onder 
voorbehoud). Zij helpen bij de gehele procedure. Neem contact op met één van deze federaties (de 
voorwaarden zijn overal dezelfde). Zij stellen uw dossier samen. Verder kunnen ze alle nuttige informatie 
geven over de data voor het theoretisch examen, het examenprogramma, nuttige documentatie, cursussen, 
enz. Het aanvraagformulier en een voorbeeld van het dienstboekje zijn ook ter beschikking op 
www.mobilit.fgov.be (klik op water, en bij pleziervaart op aanvraagformulieren) 

De prijs bedraagt: 37,50 EUR voor het examen + 37,50 EUR voor het brevet. 

T Examenplaats  Federatie T Examenplaats Federatie 

N   E10 F 1020 Bruxelles E01 
N 1982 Zemst-Elewijt E02, E03, E05, E06, E08, E09 F 1348 Louvain-la-Neuve E07 
N 2020 Antwerpen E02, E06, E08, E09 F 1982 Zemst-Elewijt E03 
N 2600 Antwerpen-

Berchem 
E05 F 4000 Liège E04 

N 3500 Hasselt E02, E06, E08, E09 F 4600 Visé E01, E03 
N 8500 Kortrijk E02, E03, E05, E06, E08, E09 F 5000 Namur E01 
N 9000 Gent E02, E05, E06, E08, E09 F 6000 Charleroi E04 
    D 4000 Liège E01 
 



 66 Vademecum pleziervaart  16.11.2009 

Nr Federatie  Telefoon  Fax  e-mail  
E01 Fédération Francophone du Yachting 

belge 
Avenue du Parc d'Amée 90, 5100 Jambes 

081 30 49 79 081 30 73 25 info@ffyb.be 

E02 Vlaamse Yachting Federatie  
Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

09 243 11 20 09 243 11 39 info@vyf.be 

E03 Nautibel  
Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel  

02 741 24 44 02 734 79 10 info@nautibel.be 

E04 Ligue Motonautique belge 
Rue de Bayemont 74, 6040 Jumet 

071 70 36 56 
 

071 70 36 56 liguelmb@skynet.be 
 

E05 Nautisch Instituut voor de Pleziervaart 
Het Heiken 11, 2930 Brasschaat 

03 651 40 62 03 651 72 01 altair@skynet.be 

E06 Vlaamse Vereniging voor Watersport: 
Beatrijslaan 25, 2050 Antwerpen  

03 219 69 67 03 219 77 00 vvw@vvw.be 

E07 Fédération francophone du Ski nautique 
belge  
Rue des Fours à Chaux 88a 
5190 Balâtre 

081 46 26 83 081 73 04 30 brevet@euroboat.be 
 

E08 Waterski Vlaanderen vzw 
Collegelaan 8, bus 2, 2140 Antwerpen 

03 271 19 59 03 235 30 97 wsv@waterski.be 

E09 Channel Sailing Navigation School vzw 
Koestraat 1, 8490 Jabbeke 

050 81 53 40 050 81 53 50 info@channelsailing.be 

E10 Offshore Navigation School vzw 
Beekstraat 45, 9800 Deinze 

09 386 14 38 09 380 39 90 offshore@offshore-
navigation.be 

 Nieuw stuurbrevet of duplicaat  

Bij verlies of diefstal van het stuurbrevet, indien het brevet is beschadigd of onleesbaar is geworden, of 
indien de gegevens op het brevet niet meer juist zijn (bijvoorbeeld wijziging adres) kan een nieuw brevet 
worden aangevraagd door middel van een formulier (ook op www.mobilit.fgov.be, klik op water, en bij 
pleziervaart op aanvraagformulieren). 

Adres: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 
56, 1210 Brussel, tel: 02 277 35 32.  

 Evaluatiecommissie  

Een Evaluatiecommissie is op basis van objectieve criteria belast met het onderzoek naar de 
gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart.  

De houder van één van volgende certificaten mag op de scheepvaartwegen varen. Daarenboven kan hij 
een schriftelijke aanvraag richten tot de Evaluatiecommissie om het beperkt of algemeen brevet, hetgeen 
verplicht kan zijn in het buitenland, te bekomen (kopie van identiteitskaart en certificaat bijvoegen). 

Certificaat Gelijkwaardig aan 

Yachtnavigator (kb van 21 mei 1958), Algemeen stuurbrevet 
Yachtman (kb van 21 mei 1958) Algemeen stuurbrevet 
Vaarbewijs A (kb van 23 december 1998) Algemeen stuurbrevet 
Rijnschipperspatent  Algemeen stuurbrevet 
Vaarbewijs B (kb van 23 december 1998) Beperkt stuurbrevet 

De houder van een ander certificaat kan eveneens een aanvraag indienen om, op basis van 
gelijkwaardigheid, een stuurbrevet voor de pleziervaart te bekomen (kopie van zijn identiteitskaart en 
zijn certificaat bijvoegen).  

Adres: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Evaluatiecommissie 
stuurbrevetten pleziervaart, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, tel: 02 277 35 32, 
fax 02 277 40 51.  

 Buitenlandse certificaten  

De volgende buitenlandse certificaten voor de pleziervaart worden in België erkend (dit houdt echter niet 
de automatische erkenning in van de Belgische brevetten in die landen):  

Land Certificaat Gelijkwaardig aan 

Klein Vaarbewijs I Beperkt Stuurbrevet Nederland 
Klein Vaarbewijs II Algemeen Stuurbrevet 

 Groot Pleziervaartbewijs I Beperkt Stuurbrevet 
 Groot Pleziervaartbewijs II Algemeen Stuurbrevet 
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Land Certificaat Gelijkwaardig aan 

Certificat National de Capacité S  Algemeen Stuurbrevet Frankrijk 
Certificat National de Capacité PP Algemeen Stuurbrevet 
Sportschifferzeugnis Algemeen Stuurbrevet Duitsland 
Sportbootführerschein-Binnen Algemeen Stuurbrevet 
Duelighedsprove i sejlads for fritidssejlere  Algemeen Stuurbrevet Denemarken 
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere Algemeen Stuurbrevet 
National Powerboat Certificate level 2 Beperkt Stuurbrevet 
Helmsman’s Overseas Certificate of Competence Beperkt Stuurbrevet 
Certificate of Competence as Yachtmaster Offshore Algemeen Stuurbrevet 
Certificate of Competence as Coastal Skipper Algemeen Stuurbrevet 

Verenigd 
Koninkrijk 

Dayskipper Certificate samen met het “Helmsman’s Certificate of 
Competence” 

Algemeen Stuurbrevet 

Luxemburg Brevet de Conduite de Catégorie 1 & 2 Algemeen Stuurbrevet 
Zwitserland Permis de conduire les bateaux de navigation intérieure  Algemeen Stuurbrevet 
Bulgarije Vaarbewijs (afgegeven door de Bulgaarse Administratie) Algemeen Stuurbrevet 
Finland Vaarbewijs (afgegeven door de Nationale Scheepvaartraad) Algemeen Stuurbrevet 
Hongarije Vaarbewijs (afgegeven door de Algemene Inspectie van het 

Vervoer) 
Algemeen Stuurbrevet 

Polen Vaarbewijs (afgegeven door de Grote Commissie van Kultuur en van 
Sport) 

Algemeen Stuurbrevet 

Slovakije Vaarbewijs (afgegeven door de Nationale Administratie voor de 
Scheepvaart van Bratislava) 

Algemeen Stuurbrevet 

Tsjechië Vaarbewijs (afgegeven door de Nationale Administratie voor de 
Scheepvaart van Praag) 

Algemeen Stuurbrevet 

Een ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) afgegeven door één van bovenstaande 
landen, wordt eveneens erkend. 

 
Sportpatent Beperkt Stuurbrevet Rijn 
Klein patent Beperkt Stuurbrevet 

De houder van één van bovenstaande certificaten mag op de Belgische binnenwateren varen zonder in 
bezit te zijn van een Belgisch stuurbrevet. In geen enkel geval zal hem een Belgisch stuurbrevet worden 
afgegeven tenzij hij de volledige officiële procedure doorloopt. Voor buitenlandse certificaten die niet op 
de lijst voorkomen gelieve contact op te nemen met de Evaluatiecommissie. 

 Brevetten op zee  

Voor de pleziervaart op zee is in België geen enkel bekwaamheidsbewijs vereist. Personen die toch een 
officieel brevet wensen, kunnen in België een examen afleggen. Met het brevet bewijst men zijn 
bekwaamheid wat van nut kan zijn bij het huren van een pleziervaartuig in België of in het buitenland. Er 
bestaan twee brevetten: het Brevet van Yachtman (kust vaart ) en het Brevet van Yachtnavigator 
(zeevaart ).  Bijkomende inlichtingen en inschrijvingsformulieren kunnen bekomen worden via de website 
www.mobilit.fgov.be (klik op water, en bij “pleziervaart” op wat heb ik nodig om te varen, op 
stuurbrevet, op Zee). U kunt ook info vragen op volgend adres. 

Adres: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Secretariaat Brevetten 
Pleziervaart op Zee, Natiënkaai 5, 8400 Oostende, tel. 059 33 95 01, fax 059 33 07 29, 
brigitte.degryse@mobilit.fgov.be 

4. Immatriculatieplaat voor plezierboten 

 Wat  

Om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen 
bevinden, moet elke plezierboot (met uitzondering van 
zeilplanken, vlotten en opblaasbare bootjes die niet geschikt 
zijn voor een motor) voorzien zijn van een immatriculatieplaat. 
De immatriculatieplaat moet op een duidelijk zichtbare plaats aan 
stuurboord aan de buitenkant van de achtersteven of aan de 
achterzijde van het vaartuig worden aangebracht. Indien de plaat 
daar niet kan worden aangebracht, dient ze op een daartoe 
geschikte en voldoende zichtbare plaats te worden bevestigd. Bovendien dient het nummer van de 
immatriculatieplaat te worden aangebracht in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan 
weerszijden van het vaartuig (hoogte 0,10m) 
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De immatriculatieplaat is definitief en blijft bij de plezierboot behoren. Ze moet worden vernieuwd in 
geval van verlies of indien ze door beschadiging onleesbaar geworden is. 

Buitenlandse plezierboten die in hun land van oorsprong geïmmatriculeerd zijn, worden vrijgesteld van de 
verplichting tot het voeren van de Belgische immatriculatieplaat 

 Aanvraag  

De aanvraag voor een immatriculatieplaat gebeurt door middel van een formulier te bekomen op één van 
de hieronder vermelde adressen of op de website www.mobilit.fgov.be (klik op “water”, en bij 
“pleziervaart” op “aanvraagformulieren”). Gelieve u te begeven naar één van deze adressen met de 
documenten zoals hieronder vermeld.  
 

1210  Brussel , City Atrium, Vooruitgangstraat 56, tel. 02 277 31 11.  

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 11.30 

2060  Antwerpen , Olijftakstraat 7-13, tel. 03 220 74 28  

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 behalve woensdag 

4000  Liège , La Batte 10, tel. 04 220 66 70 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 

8380  Zeebrugge , Kustlaan 118, tel. 050 28 92 60 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 

8400  Oostende , Natiënkaai 5, tel. 059 56 14 85 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 

9000  Gent , Port Arthurlaan 12, tel. 09 218 83 30 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 

Documenten te voegen bij de aanvraag 

 Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte) Het verkoopcontract 
bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de 
koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van alle contractanten (*) 

 Indien de eigenaar een natuurlijke persoon is: kopie recto-verso van de identiteitskaart (*) 
 Indien de eigenaar een rechtspersoon is: kopie recto-verso van de identiteitskaart van de leden van 

de verantwoordelijke beheers- of directieorganen en een bijgewerkte kopie van de statuten (*) 
 De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat na 16 juni 1998 voor het eerst in 

de handel wordt gebracht of in de E E R wordt ingevoerd, voor zover vereist (**) 
 De verklaring van overeenstemming CE voor de motor die voor het eerst in de handel wordt gebracht 

of in de E E R wordt ingevoerd na 1 januari 2006, voor zover vereist (**) 
 Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer (*) 

 
(*) Indien een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden 
bijgevoegd. 
(**) Voor een nieuw vaartuig of nieuwe motor (ook indien aangekocht buiten België) dient verplicht het 
document in Fr, Nl en D te worden opgesteld. Voor een tweedehands aangekocht vaartuig of motor 
dient het document in Fr, Nl, of D te worden opgesteld, zo niet een vertaling bijvoegen. 

Betaling en afgifte 

De immatriculatieplaat wordt enkel aan het loket afgegeven na betaling van een retributie van 35,00€. 
Dit bedrag is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en verandert met schijven van 
2,50 EUR.  

Betaalwijzen: 
1. Met betaalkaart aan het loket. Betaalkaarten Bancontact, Mister Cash en Maestro worden aanvaard. 

Kredietkaarten en cash worden niet aanvaard. 
2. Door storting bij de Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel op het rekeningnummer 679-

2005831-65 met vermelding van de unieke gestructureerde mededeling die bovenaan rechts het 
aanvraagformulier staat (bv. +++000/0000/00000+++). Gelieve het geldig stortingsbewijs af te geven 
aan het loket. 

 Verkoop – uit de vaart – wijziging karakteristieken  

Bij verandering van eigenaar moet de nieuwe eigenaar een kopie van de verkoopsfactuur opsturen met 
vermelding van zijn naam, voornaam en adres, evenals het nummer van de immatriculatieplaat. 

Als de boot wordt vernietigd, in het buitenland wordt verkocht of niet meer wordt gebruikt, moet de 
immatriculatieplaat ter schrapping worden teruggestuurd.  
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Om de wijziging van de eigenaar of van de gegevens in de databank te melden (adres, nieuwe motor, …) 
moet gebruik worden gemaakt van een formulier ter beschikking op bovenstaande adressen, of op de 
website www.mobilit.fgov.be. (klik op water, en bij pleziervaart op aanvraagformulieren). 

5. Snelheid - snelheidsnummer 

 Wat  

De toegelaten snelheden voor de pleziervaart op de verschillende waterwegen worden bepaald door de 
beheerders van de waterwegen (zie 1. Algemene inleiding). 

Als snelheidsnummer geldt het nummer van de 
immatriculatieplaat (de letter B gevolgd door het 
nummer met tekens van 0,20 m hoog). 

Bij pleziervaartuigen waar tengevolge van de 
constructie niet kan worden voldaan aan deze 
afmeting, mag de hoogte van de tekens worden 
beperkt tot ten minste 0,10m. 

Buitenlandse plezierboten die met grote snelheid varen moeten hun nationale vlag voeren en op de 
voorsteven het letterteken van hun land van herkomst dragen 

 

6. Vlaggenbrief 

 Wat  

Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische zeewateren 
(de territoriale zee, de havens van de kust, de haven van Gent, de kanalen Oostende-
Brugge en Zeebrugge-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen 
alsook de Beneden-Zeeschelde) moeten in het bezit zijn van een vlaggenbrief. 

Vaartuigen korter dan 2,5 m en kajaks krijgen geen vlaggenbrief. 

Vaartuigen langer dan 24 m of deze die het zeehengelen met betalende 
passagiers uitoefenen of deze gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan 
12 betalende passagiers, worden niet beschouwd als pleziervaartuigen. Zij krijgen 
een zeebrief (inlichtingen: Scheepvaartcontrole, Natiënkaai 5, 8400 Oostende, 
tel. 059 56 14 85, sc.oostende@mobilit.fgov.be 

Twee soorten vlaggenbrieven: 

• de niet commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die niet mogen worden verhuurd of 
gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers, goederen of dieren; 

• de commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen verhuurd of gebruikt voor het vervoer van 
maximum 12 passagiers doch niet voor het vervoer van goederen of dieren. 

De vlaggenbrief vervalt: 

• als de inschrijving in het register der pleziervaartuigen wordt doorgehaald; (zie procedure hieronder) 
• als een wijziging optreedt in de gegevens die moeten worden vermeld op de vlaggenbrief; 
• na de op de vlaggenbrief vermelde geldigheidsdatum. 
 

Let op: wie binnen 3 maand voor deze geldigheidsdatum een nieuwe vlaggenbrief aanvraagt, krijgt een 
vlaggenbrief met een geldigheid tot de vorige geldigheidsdatum + 5 jaar, en verliest op die manier geen 
geldigheidstermijn. 

Een pleziervaartuig onder buitenlandse vlag moet de documenten aan boord hebben die zijn nationaliteit 
bevestigen (registratie, immatriculatie), overeenkomstig de reglementering van zijn land. 

 Aanvraag  

De aanvraag voor een vlaggenbrief (die tevens de aanvraag is voor een inschrijving in het register der 
pleziervaartuigen) gebeurt door middel van een formulier te bekomen op één van de hieronder vermelde 
adressen of op de website www.mobilit.fgov.be (klik op water en bij pleziervaart op aanvraagformulier). 

Het ingevulde en getekende formulier, met de documenten zoals hieronder vermeld, dient te worden 
opgestuurd naar één van de hieronder vermelde adressen. De commerciële vlaggenbrief wordt echter 
enkel in Brussel uitgereikt. 

1210  Brussel , City Atrium, Vooruitgangstraat 56, tel. 02 277 31 11.  

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 11.30 

2060  Antwerpen , Olijftakstraat 7-13, tel. 03 220 74 28  

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 behalve woensdag 

 

B 1767320
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4000  Liège , La Batte 10, tel. 04 220 66 70 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 

8380  Zeebrugge , Kustlaan 118, tel. 050 28 92 60 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 

8400  Oostende , Natiënkaai 5, tel. 059 56 14 85 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 

9000  Gent , Port Arthurlaan 12, tel. 09 218 83 30 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 

Documenten te voegen bij de aanvraag van vlaggenbrief 

 Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte) Het verkoopcontract 
bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de 
koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van alle contractanten (*) 

 Indien de eigenaar een natuurlijke persoon is: een origineel nationaliteitsbewijs en bewijs van 
woonst (*) 

 Indien de eigenaar een rechtspersoon is: een origineel nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst van 
de leden van de verantwoordelijke beheers- of directieorganen (deze documenten worden afgeleverd 
door het Gemeentebestuur van de woonplaats of het consulaat), en een bijgewerkte kopie van de 
statuten (*) 

 De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat na 16 juni 1998 voor het eerst in 
de handel wordt gebracht of in de E E R wordt ingevoerd, voor zover vereist (**) 

 De verklaring van overeenstemming CE voor de motor die voor het eerst in de handel wordt gebracht 
of in de E E R wordt ingevoerd na 1 januari 2006, voor zover vereist (**) 

 Het attest DL2B. De Belgische Douane en Accijnzen leveren dit attest af wanneer het vaartuig ofwel 
buiten de Europese Unie nieuw of tweedehands werd aangekocht en er wordt ingevoerd, ofwel het 
vaartuig langer is dan 7,50m en nieuw werd aangekocht in een lidstaat van de Europese Unie (info: 
tel. 02 421 38 25) info.douane@minfin.fed.be 

 Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer (*) 

 Certificaat van deugdelijkheid voor een commerciële vlaggenbrief  

 

(*) Indien een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden 
bijgevoegd. 
(**) Voor een nieuw vaartuig of nieuwe motor (ook indien aangekocht buiten België) dient verplicht het 
document in Fr, Nl en D te worden opgesteld. Voor een tweedehands aangekocht vaartuig of motor 
dient het document in Fr, Nl, of D te worden opgesteld, zo niet een vertaling bijvoegen. 

 Betaling en afgifte  

De vlaggenbrief wordt afgeleverd tegen betaling van een retributie van 50 EUR. 

De betaling gebeurt door middel van één van de hieronder vermelde systemen: 

1. Door overschrijving bij de Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel op het rekeningnummer 
679-2005831-65 met vermelding van de unieke gestructureerde mededeling die bovenaan rechts het 
aanvraagformulier staat (bv. +++000/0000/00000+++). Voor een overschrijving vanuit het buitenland, 
gebruik IBAN: BE18 6792 0058 3165 en BIC: PCHQBEBB. 

2. Door storting bij de Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel op het rekeningnummer 
679-2005831-65 met vermelding van de unieke gestructureerde mededeling die bovenaan rechts het 
aanvraagformulier staat (bv. +++000/0000/00000+++). 

3. Met betaalkaart aan het loket. Betaalkaarten Bancontact, Mister Cash of Maestro worden aanvaard. 
Kredietkaarten en cash worden niet aanvaard. 

Opmerking: de bankkosten zijn ten laste van de aanvrager. 
 
De vlaggenbrief kan per post worden opgestuurd of aan het loket worden afgegeven (in geval van 
storting, gelieve het stortingsbewijs af te geven). 

 Doorhaling  

De schriftelijke aanvraag voor doorhaling moet opgestuurd worden naar één van de hierboven vermelde 
adressen, vergezeld van de originele vlaggenbrief en het bewijs van verkoop van het vaartuig. Een attest 
van doorhaling kan worden afgegeven. 
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7. Certificaat van deugdelijkheid 

 Wat  

Een certificaat van deugdelijkheid is een document dat na onderzoek van het vaartuig wordt afgegeven en 
dat bevestigt dat het vaartuig voldoet aan de wettelijke voorschriften om op zee te varen. Dit certificaat 
is 5 jaar geldig vanaf de datum van de keuring.  

Het is vereist voor het verkrijgen en behouden van een commerciële vlaggenbrief 
(voor pleziervaartuigen die mogen worden verhuurd of gebruikt voor het vervoer van 
maximum 12 passagiers, doch niet voor het vervoer van goederen of dieren). 

De prijs is afhankelijk van de lengte (L) van het vaartuig en het soort onderzoek en 
bedraagt op dit ogenblik: 

Soort onderzoek L≤20 m L>20 m 

Zonder klassecertificaat 325,50 EUR 434,00 EUR 
Eerste onderzoek 

Met klassecertificaat 87,00 EUR 130,00 EUR 
Zonder klassecertificaat 162,65 EUR 216,95 EUR 

vernieuwing 
Met klassecertificaat 43,40 EUR 65,20 EUR 

Indien een inspecteur zich voor een inspectie van het vaartuig naar het buitenland 
moet verplaatsen dan worden bijkomend de hierna vermelde tarieven aangerekend: 

Vacatie Week Zon- en feestdagen 
Per vacatie van vier uur of minder  90,00 EUR 134,00 EUR 
Per vacatie van méér dan vier uur tot acht uur  180,00 EUR 268,00 EUR 
Voor ieder begonnen uur boven de acht uur  34,00 EUR 45,00 EUR 
Maximaal bedrag per etmaal  312,00 EUR 450,00 EUR 

 Aanvraag   

Bij voorkeur via e-mail: yachting@mobilit.fgov.be. Hierbij dienen volgende gegevens steeds te worden 
vermeld: naam van het vaartuig, ligplaats, contactpersonen en telefoonnummer. 

 Info  

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Scheepvaartcontrole Pleziervaart, 
Natiënkaai 5, 8400 Oostende, tel. 059 33 95 02 - 059 33 95 04. 

8. Verklaring van overeenstemming 

 Wat  

De verklaring van overeenstemming CE (declaration of conformity) is een verklaring 
van de bouwer waaruit blijkt dat het vaartuig, de waterscooter of de motor, 
gebouwd is volgens de geldende Europese reglementering (vastgelegd in ISO-
normen). Zij vermeldt de beschrijving, de CIN-code (dit is het identificatienummer 
van het vaartuig of de waterscooter en voor de motor het serienummer), de tijdens 
de bouw gebruikte ISO-normen, enz… 

 Afgifte  

De verklaring van overeenstemming dient verplicht in de officiële talen van België te 
zijn opgesteld. Voor een tweedehands aangekocht vaartuig of motor volstaat het 
indien deze is opgesteld in één van deze talen. Is dit niet het geval dan dient een 
verklaring in één van deze talen te worden bijgevoegd. Zij dient door de verkoper van het vaartuig, 
waterscooter of de motor te worden overhandigd aan de koper afhankelijk van de datum dat ze in de 
handel werden gebracht in de Europese Economische Ruimte (Lidstaten van de Europese Unie, IJsland, 
Noorwegen, Liechtenstein): 

- 16.06.1998: voor pleziervaartuigen 
- 01.01.2006: voor waterscooters 
- 01.01.2006: voor motoren (met uitzondering van tweetaktmotoren met vonkontsteking) 
- 01.01.2007: voor tweetaktmotoren met vonkontsteking 

Indien een vaartuig, waterscooter of motor wordt aangekocht die niet CE-gekeurd is mogen deze niet in 
de handel worden gebracht noch in gebruik worden gesteld zonder vooraf in overeenstemming te zijn 
gebracht met de reglementering. De tussenkomst van een "aangemelde instantie" is verplicht. Na een 
onderzoek en eventueel aanpassingen zal deze instantie een verklaring van overeenstemming kunnen 
afgeven. 
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Opgelet: wanneer U van plan bent een vaartuig, waterscooter of motor aan te kopen, kijk na of de 
correct ingevulde verklaring van overeenstemming aanwezig is. Vraag eventueel een kopie van dit 
document vooraleer dat de verkoop wordt afgesloten. Op deze manier vermijdt U eventuele 
moeilijkheden bij de aanvraag voor een immatriculatieplaat of vlaggenbrief. 

 Info  

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Scheepvaartcontrole pleziervaart, 
Natiënkaai 5, 8400 Oostende, tel. 059 33 95 02 - 059 33 95 04, fax 059 33 07 29. 

9. Meetbrief voor binnenvaartuigen 

 Wat  

Plezierboten met een romplengte gelijk aan of groter dan 15 m moeten een 
meetbrief voor binnenvaartuigen aan boord hebben. Ook kleinere schepen kunnen 
worden gemeten, op eenvoudig verzoek van de eigenaar.  

Dit document vermeldt de voornaamste kenmerken van het vaartuig (lengte, 
breedte, diepgang, waterverplaatsing,…) is 15 jaar geldig en nadien verlengbaar. 

Buitenlandse meetbrieven opgemaakt volgens de Conventie van Genève van 15 
februari 1966 nopens de meting van binnenvaartuigen zijn eveneens geldig. 

Uittreksels: Voor administratieve doeleinden kunnen uittreksels uit de meetbrief 
worden bekomen.  

Wijzigingen in de meetbrief kunnen onder bepaalde voorwaarden worden aangebracht 
door de dienst Scheepsmeting Binnenvaart. 

De prijs voor de meting van een plezierboot bedraagt 211 EUR (meting) + 5,00 EUR (meetbrief). 

De meting of verlenging van de geldigheid van de meetbrief gebeurt terwijl het vaartuig te water ligt. 

Volgende documenten moeten worden voorgelegd: 

• Eigendomsbewijs (factuur, akte, …) in geval van een eerste meting of een nieuwe eigenaar (*) 
• Attest waarop het vermogen van de motor staat in geval van een eerste meting of een nieuwe motor; 
• Eventueel bouwplan. 

(*) Indien een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd. 

 Aanvraag  

Alle aanvragen voor meting of hermeting van een vaartuig en wijzigingen in de meetbrief dienen te 
gebeuren bij: 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, EPIC (Enig Plan- en InformatieCentrum) 
tel. 03 229 00 47, fax 03 229 00 49, epic@mobilit.fgov.be. 

10. Communautair certificaat 

 Wat  

Toepassing van een Europese richtlijn inzake de technische voorschriften waaraan 
binnenschepen moeten voldoen, afhankelijk van de zone waarin wordt gevaren (zie 
technische voorschriften). Vanaf 30 december 2008 zijn nieuwe technische 
voorschriften in voege die ook van toepassing zijn op alle vaartuigen >= 20 m. Nieuw 
gebouwde vaartuigen zullen dus hieraan moeten voldoen. Voor bestaande vaartuigen 
werd een overgangsregeling uitgewerkt en werd er een tijdschema gepubliceerd voor 
het uitvoeren van de nodige onderzoeken. 

Na een technisch onderzoek wordt het communautair certificaat afgeleverd.  

Vaartuigen in bezit van een communautair certificaat of een certificaat van 
onderzoek moeten ook in bezit zijn van een Uniek Europees 
scheepsidentificatienummer. 

Meer informatie (o.a. technische voorschriften) is te vinden op www.mobilit.fgov.be 
(klik op “water”) 

 Voorwaarden  

• Het deelonderzoek in verband met het casco wordt aangetoond door een klasseringbewijs, afgegeven 
door een classificatiemaatschappij.  

• Het schip moet nog worden onderzocht voor de verdere overeenstemming met de geldende 
reglementering.  
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 Aanvraag  

Enig plan en informatiecentrum (EPIC - tel. +32 3 229 00 47) 

11. Herkenningstekens 

Voor zover aan bepaalde reglementen dient te worden voldaan, moeten op het vaartuig bepaalde 
herkenningstekens worden aangebracht. Indien deze tekens zelf moeten worden aangemaakt (bijvoorbeeld 
door schilderen) moeten ze duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn; zij moeten licht van kleur zijn op een 
donkere grond of donker van kleur op een lichte grond. De breedte en de lijndikte van de tekens moeten in 
verhouding staan tot de hoogte. 

 Teken Hoogte Hoe aanbrengen? 

Naam vaartuig 0,20 m Aan beide zijden en achteraan.  

Thuishaven 0,15 m 

Groot schip 
(lengte ≥ 20 m) 

Land (code) 0,15 m 
Aan beide zijden of achteraan.  

Klein schip 
(lengte < 20 m)  

Naam vaartuig 0,10 m Aan beide zijden met uitzondering van:  

• vaartuigen < 5 m  
• door spierkracht voortbewogen vaartuigen  

Immatriculatie  

 

Immatriculatie-
plaat 

_ Op een duidelijk zichtbare plaats aan stuurboord aan de 
buitenkant van de achtersteven of aan de achterzijde van 
het vaartuig. Indien de plaat daar niet kan worden 
aangebracht, dient ze op een daartoe geschikte en 
voldoende zichtbare plaats te worden bevestigd. 

 Nummer van de 
plaat (Bxxxxx) 

0,10 m In het midden van de romp of aan de voorsteven, aan 
weerszijden van het schip.  

  0,20 m Indien snelheid > 20 km/h. 

Meetbrief Metingsmerk 0,10 m Op de achtersteven. Aanbevolen hoogte. 

Naam vaartuig _ Vlaggenbrief 

Thuishaven _ 

Op het achterschip, of indien dit niet mogelijk is, op de 
beide flanken. 

12. In het buitenland varen 

Vooraleer u zich naar het buitenland begeeft, ofwel met uw eigen vaartuig, ofwel met de bedoeling om 
daar ter plaatse een pleziervaartuig te huren, is het ten zeerste aangewezen om vooraf na te gaan of er 
één of ander document nodig is en of de Belgische documenten (immatriculatieplaat, snelheidsnummer, 
stuurbrevet voor de pleziervaart) in dat land als gelijkwaardig met de plaatselijke worden aanzien. Hiertoe 
kunt u contact opnemen met het bureau voor toerisme, de ambassade of het consulaat van het betrokken 
land hier in België of de betrokken dienst in het land: 

• D: Bundesministerium für Verkehr, Invalidenstr.44,10115 Berlin tél. +49 30 18300-3060 – www.bmvbs.de 
• F: VNF Béthune, 175 rue Ludovic Boutleux, BP 820, F-62408 Béthune Cedex,  

tél. 00 33 321 63 24 24 – www.vnf.fr 
• L: Ministère des Transports, Service de la Navigation, Route de Machtum 36, BP 86701  

L 6753 Grevenmacher, tél. 00 352 75 00 480, e-mail : mailto:service.navigation@sn.etat.lu 
• Nl: ANWB-watersport, Postzone H1C, Postbus 93200, Nl-2509 BA Den Haag – www.anwb.nl 

Verder kan het nuttig zijn u te voorzien van de folder betreffende de Belgische officiële brevetten, te 
verkrijgen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, City Atrium, 
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel (tel. 02 277 35 32, fax 02 277 40 51, info@mobilit.fgov.be), waarop in 
vijf talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans) in het kort de geldende reglementering en 
voorwaarden worden uitgelegd. De folder is ook beschikbaar op www.mobilit.fgov.be,  klik op water, en bij 
pleziervaart op buitenland. 

B 17673 
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 Varen op zee  

Vaartuigen die in het buitenland op zee varen, in gebieden waar een vlaggenbrief is vereist, en die een 
Belgische vlaggenbrief bezitten, worden beschouwd als vaartuigen waarop de Belgische wetgeving van 
toepassing is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in dat geval geen stuurbrevet vereist is, aangezien 
dit in België niet is vereist. Let wel op, indien u, als Belg, een vaartuig huurt in een land waar een 
stuurbrevet is vereist, is de reglementering van het betreffende land ook op u van toepassing! 

 Binnenwateren   

Onder voorbehoud van wijzigingen (hetgeen steeds tot de exclusieve bevoegdheid behoort van het 
betrokken land) zouden volgende documenten en inschrijvingen in de volgende landen als gelijkwaardig 
worden aanvaard: 

 L= lengte, V= snelheid, M= motorvermogen; IMM= Belgische immatriculatie, SNR= Belgisch 
snelheidsnummer; BS= Beperkt Stuurbrevet, AS= Algemeen stuurbrevet, YM= brevet yachtman, 
YN= brevet yachtnavigator 

 Immatri- 
culatie 

Snelheids- 
nummer 

Stuurbrevet 
 

15 m ≤ L < 25 m of V > 20 km/h V > 20 km/h 

Rivieren, kanalen en meren Alle binnenwateren 

N
e
d
e
rl

a
n
d
 

N
L
 

IMM SNR BS, AS, YM, YN AS, YM, YN 

Voorwaarden zoals in land van oorsprong 
Zie 4. Zie 5. Zie 3. 

L
u
x
e
m

b
u
rg

 

L
 

IMM SNR BS, AS 

Zoals in land van 
oorsprong 

Zie 4 Zie 5. 

bewoond of L ≥ 5 m of 2, 6 x M / L² ≥ 1 

F
ra

n
k
ri

jk
 

F
 

IMM SNR BS, AS 

M > 
2,21 kW of 
L > 5,5 m 

L ≥ 15 m of V > 20 km/h 

D
u
it

sl
a
n
d
 

D
 

IMM AS 

L < 15 m 15 m ≤ L < 
25 m 

25 m ≤ L < 
35 m 

L ≥ 35 m M > 
2,21 kW of 
L > 5,5 m M <3,68kW 3,68 kW≤ 

M 
Sportpatent Klein patent Groot patent 

Inlichtingen: Inlichtingen: 

R
IJ

N
 

to
t 

B
a
se

l 
(C

H
) 

IMM 

 

Nationale 
regels 
oeverstaat 

AS 
Commission centrale 
pour la navigation du 

Rhin 
Place de la République 2 

F-87081 Strasbourg 
Tel. 00 33 3 88 52 20 10 
Fax 00 33 3 88 32 10 72 

Commissie voor 
het afgeven van 

Rijnpatenten 
Tavernierkaai 3, 
2000 Antwerpen 
Tel. 03 229 00 48 
Fax 03 229 00 34 

13. Marifoon 

Vanaf 1 januari 2009 is het op de binnenwateren, voor motorvaartuigen met een romplengte van meer 
dan 7 m, verplicht om over een marifooninstallatie te beschikken. Aangezien men met deze installatie 
gelijktijdig moet kunnen uitluisteren op 2 kanalen (schip-schip en nautische informatie) zal dit neerkomen 
op de aanschaf van 2 afzonderlijke apparaten. Voor kleine vaartuigen (< 20 m) is de verplichting om 
gelijktijdig uit te luisteren echter opgeschort tot een later te bepalen tijdstip waardoor één apparaat 
volstaat. Het blijft evenwel ten zeerste aangeraden om nu al over 2 apparaten te beschikken. 

Vaartuig Lengte (L) Marifoon verplicht Dubbele marifoon verplicht 

L ≤ 7 m neen neen 
KLEIN motorvaartuig 

7 m < L < 20 m 1.1.2009 Later te bepalen datum 

GROOT motorvaartuig  1.1.2007 1.1.2007 
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Het is toegelaten om portofoons (draagbare toestellen) te gebruiken voor zover een vast station niet 
verplicht is. De marifoons zijn steeds voorzien van ATIS en van dezelfde roepnaam. Aangezien het bereik 
van een portofoon beperkter is dan van een vast station, raadt het BIPT evenwel aan om ten minste 
gebruik te maken van één vast station. 

Iedereen die een marifoon aan boord heeft, ook al is dit niet verplicht, dient wel over de nodige 
vergunning voor radio-elektrische apparatuur te beschikken voor het toestel en een bedieningscertificaat 
voor het gebruik ervan. 

 Gebruiker  

Indien een marifoontoestel aan boord wordt gebruikt dient men een examen af te leggen omtrent het 
minimum programma opgelegd door het Reglement van de radioverbindingen van de Internationaal 
Telecommunicatie Unie. Na slagen ontvangt men een "Beperkt certificaat van radiotelefonist van 
scheepsstations". Het certificaat is 5 jaar geldig maar kan worden verlengd. 

Voor de bediening van apparatuur werkend in andere banden dan de VHF of onderdelen van het GMDSS-
systeem (bvb. DSC, Epirb, SART, Satcom, enz…) 
volstaat het beperkt certificaat van radiotelefonist 
niet. Voor de niet commerciële pleziervaart moet 
men in het bezit te zijn van een SRC certificaat 
(Short Range Certificate). Hiervoor dient men eerst 
bij een door het BIPT erkend opleidingcentrum een 
cursus te volgen van minimaal 8 uur (vier uur 
theoretisch en vier uur praktisch). Hierna krijgt de 
deelnemer een attest waarmee hij zich kan 
inschrijven voor het SRC examen. Deze inschrijvingen gebeuren voorafgaandelijk (minimum 3 weken) en 
steeds telefonisch via het nummer 02 226 88 53 of 57. 

De momenteel erkende opleidingcentra zijn: 

• Altaïr: tél. 03 651 40 62, altair@skynet.be, www.altairvaarschool.be 
• Amaracom: tél. 0476 36 36 44, degryse.pol@skynet.be, www.freewebs.com/amaracom  
• Offshore Navigation School VZW, tél. 09 386 14 38, fax 09 380 39 90,  

offshore@offshore-navigation.be, www.offshore-navigation.be  

• KTA – Cenflumarin: tél. 03 570 97 30, ktazw.secretariaat@gmail.com, www.cenflumarin.be  
Voor de commerciële pleziervaart dient de gebruiker in bezit te zijn van een certificaat van operator 
GMDSS. Ook hiervoor worden door het BIPT examens ingericht. 

 Toestel  

Indien een marifoon aan boord is geïnstalleerd is een vergunning 
afgegeven door het BIPT voor het gebruik van radio-elektrische 
apparatuur vereist. Dit geldt voor alle radio-elektrische zend- en 
ontvangapparatuur. 

Alleen voor toestellen die voorzien zijn van een gepaste CE-
markering op basis van de R&TTE richtlijn (1999/5/EG) of 
waarvoor een typegoedkeuring en/of EU-certificaat (certificate 
of type-approval) bestaat op basis van de richtlijn inzake de 
uitrusting van zeeschepen (96/98/EG), en die conform de 
betrokken richtlijnen zijn, worden vergunningen afgegeven. 

Buiten de marifoon moet tevens alle zendapparatuur die werkt op radio-elektrische golven met een 
vermogen van meer dan 10 mW op de vergunning worden geplaatst. 

 Vaartuig  

De internationale roepnaam evenals het MMSI-nummer van een pleziervaartuig wordt toegekend aan de 
eigenaars van schepen onder Belgische vlag. Een afschrift van de vlaggenbrief (zie hoofdstuk 6) is vereist. 

Adres: Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), Ellipse Building Koning Albert II-
laan 35 1030 Brussel, Tel. 02 226 88 56, Fax 02 226 88 77, http://www.bipt.be (o.a. aanvraagformulieren). 

14. Uitrusting 

De voorgeschreven uitrusting aan boord van pleziervaartuigen is afhankelijk van het vaargebied. Grosso-
modo kan dit worden ingedeeld in Zeewateren (Territoriale zee, Havens van de kust, Beneden Zeeschelde, 
Haven van Gent, Gent-Terneuzen, Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge) en Binnenwateren. 
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 Belgische zeewateren  

1. Pleziervaartuig, uitgezonderd kano, kajak en zeilplank 

• Reddingsmiddelen: reddingsgordel voor iedere opvarende, lichtgevende reddingsboei indien het 
vaartuig nachtelijke tochten onderneemt, afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen; 

• Nautische instrumenten: misthoorn, magnetisch kompas, navigatielichten, dieplood; 

• Uitrustingsmaterieel: anker, pomp of hoosvat, voldoende aantal roeispanen met hun dollen, 20m 
tros voor allerhande werken, blusapparaat voor motorjachten, hamer, bootshaak, elektrische lamp 
geschikt voor het geven van lichtsignalen, volledig stel zeilen voor zeiljachten; 

• Heel- en verbandmiddelen: waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone 
farmaceutische producten. 

2. Kano en kajak: 

• Reddingsmiddelen: opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens; 

• Nautische instrumenten: kleine misthoorn of dubbele toonfluit; 

• Uitrustingsmaterieel: reservepaddel als het een éénzitter betreft, meertouw van ten minste 10m, 
opblaasbare puntluchtzakken vóór en achter voor vouwboten, enterhaakje, desgevallend de 
nummerplaat van de vereniging waartoe ze behoren of waarvan de eigenaar lid is. 

3. Zeilplank: 

• Reddingsmiddelen: isotherm pak dragen; 

• Uitrustingsmaterieel: 2 handstakellichten, bevestigingssysteem van de mast aan de plank. 

 Binnenwateren   

(behalve voor Gemeenschappelijke Maas: zie reglement ter zake, en voor Brussel-Schelde: het 
onderstaande is aan te bevelen) 

Pleziervaartuig (uitgezonderd kano, kajak en zeilplank): 

• Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende; personen op 
jetboten moeten een reddingsgordel dragen; 

• Uitrustingsmaterieel (behalve voor jetboten): anker of dreg, pomp of hoosvat, reserve 
voortstuwingsmiddel, 2 touwen minstens gelijk aan de lengte van het vaartuig, blusapparaat voor 
motorjachten. 

 Tips over de uitrusting  

De Scheepvaartpolitie heeft in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 
Maritiem Vervoer, een preventiecampagne voor de pleziervaart opgezet. Deze campagne bestaat vooreerst 
uit een informatiecampagne waarbij de pleziervaarder wordt geïnformeerd om op een veilige manier zijn 
hobby te beoefenen. Ze is te vinden op www.mobilit.fgov.be (klik bij pleziervaart op “uitrusting”). 

15. Bootaanhangwagen 

Bootaanhangwagens met een totaal toegelaten gewicht kleiner dan of gelijk aan 750 kg (aanhangwagen 
+ lading) zijn niet onderworpen aan een goedkeuring en dienen niet apart te worden ingeschreven. Een 
reproductie van de nummerplaat van het trekkende voertuig is evenwel verplicht aan te brengen. Zij 
dienen geen technische controle te ondergaan. 

Bootaanhangwagens met een totaal toegelaten gewicht groter dan 750 kg (aanhangwagen + lading) zijn 
onderhevig aan een goedkeuring. De aanvraag voor inschrijving gebeurt met hetzelfde formulier als voor de 
inschrijving van een motorvoertuig (te bekomen bij uw verzekeringsmaatschappij of op onderstaand adres). 
Elke 2 jaar dient een technische controle te gebeuren. 

Voor bootaanhangwagens langer dan 12 m of breder dan 2,55 m moet u een toelating voor uitzonderlijk 
transport aanvragen. 

Voor tweedehands bootaanhangwagens aangekocht in het buitenland (maar binnen de Europese 
Economische Ruimte - EER) moet u in bezit zijn van het inschrijvingsbewijs van het land van herkomst en 
moet u zich aanmelden, van zodra u in België komt, voor een bijzondere technische controle. 

Voor bootaanhangwagens aangekocht buiten de EER moet u in België een homologatie bekomen die 
slechts zal worden afgeleverd indien de aanhangwagen voldoet aan de voorschriften van het technisch 
reglement 15 maart 1968. 

Adres: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, DIV, City Atrium, 
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, Tel. 02 277 31 11, www.mobilit.fgov.be. 
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16. Belasting op de inverkeerstelling 

 Wat  

Er wordt een belasting geheven op de jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m, wanneer er een 
vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. 

Deze belasting bedraagt 2 478,00 EUR. Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die 
voorheen reeds ingeschreven waren, vermindert de belasting met 247,80 EUR per jaar inschrijving van het 
vaartuig tot een minimum belasting van 61,50 EUR. 

Het initiatief voor de betaling van deze belasting wordt genomen door de Administratie Directe 
Belastingen. 

 Info  

Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de invordering, North Galaxy 18 A, Koning Albert II-
laan 33, bus 41, 1030 Brussel, tel. 02 576 46 53, fax 02 579 95 08, e mail : sophie.colot@minfin.fed.be.  

17. Register der zeeschepen - scheepshypotheek 

Wat 

Pleziervaartuigen die zijn ingeschreven in het register der pleziervaartuigen en beschikken over een 
vlaggenbrief, kunnen op aanvraag van de eigenaar worden geregistreerd in het register der zeeschepen op 
de scheepshypotheekbewaring te Antwerpen (FOD Financiën). Ook pleziervaartuigen in aanbouw kunnen 
onder bepaalde voorwaarden worden geregistreerd. 

Registratie van het pleziervaartuig in het register der zeeschepen biedt o.a. het voordeel dat: 

- de eigendomstitel van het pleziervaartuig kan worden ingeschreven en aldus tegenstelbaar wordt 
gemaakt aan derden, hetgeen uiteraard de juridische zekerheid bevordert; 

- een scheepshypotheek kan worden ingeschreven op het vaartuig, wat maakt dat bij de banken 
interessantere financieringsvoorwaarden kunnen bedongen worden. 

Op de scheepshypotheekbewaring kan alles gebeuren op basis van aangiften en onderhandse akten. 
Tussenkomst van een notaris is niet vereist – zelfs niet voor de inschrijving van de scheepshypotheek. De 
onderhandse akten moeten wel vooraf zijn geregistreerd op een registratiekantoor van het bestuur van het 
kadaster, registratie en domeinen (FOD Financiën). 

Info 

Scheepshypotheekbewaring, Frankrijklei 73, B-2000 Antwerpen 

E-mail: hyp.bew.antwerpen4@minfin.fed.be of guido.delatte@minfin.fed.be 

Tel +32(0)2 575 60 80, Fax +32(0)2 579 71 08, www.shipregistration.be  

18. Het waterwegenvignet – Vlaams gewest 

 Wat  

De plezierboten, d.w.z. de boten geschikt voor het vervoer van personen en zonder 
een winstgevend doel na te streven, die gebruik maken van de waterwegen van het 
Vlaams gewest moeten een vaarvergunning hebben. De vaarvergunning bestaat uit 
een identificatiebewijs en een waterwegenvignet, hierna “vignet” genoemd. Het 
vignet moet op de achtersteven aan bakboord worden gehecht. 

De vaartuigen met een lengte van 6 meter of kleiner, over de ganse lengte 
gemeten, en die niet met grote snelheid varen, zijn vrijgesteld van een 
vaarvergunning. 

Buitenlandse plezierboten zijn aan dezelfde reglementering onderworpen. 

 Info  

• NV De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, tel. 011 29 84 00, fax 011 22 12 77, 
directie@descheepvaart.be  

• NV Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Coördinatie, Koning Albert II-laan 20 bus 14, 1000 Brussel 
tel. 02 553 77 66, fax 02 553 76 75, cindy.faquaet@wenz.be  

• NV Waterwegen en Zeekanaal, Oostdijk 110-112, 2830 Willebroek, tel. 03 860 62 11, fax 03 860 63 00, 
info@wenz.be 
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19. Haven Antwerpen 

De plezierboten die in de haven willen aanleggen en/of verblijven moeten zich verplicht naar de 
jachthaven Antwerpen Willemdok begeven. Kosten voor het verblijf in de haven zijn inbegrepen in de 
liggelden die worden betaald aan de jachthaven (info: tel. +32 (0)3 231 50 66 of +32 (0)495 53 54 55). 

Verblijfsrecht voor vaartuigen op doorreis (verblijf in de haven van minder dan 36 uur): op voorwaarde 
dat het vaartuig correct werd in- en uitgemeld, wordt een binnenscheepvaartrecht aan verminderd tarief 
aangerekend.  

Doorvaartrecht (indien de doorvaart binnen 18 uur geschiedt): Ook hier geldt de voorwaarde dat het 
vaartuig correct moet worden in- en uitgemeld. 

De vaartuigen moeten zich verplicht melden via marifoon bij het invaren en bij het verlaten van de 
haven. Vaartuigen van en naar Schelde-Rijnkanaal melden zich ter hoogte van de Noordlandbrug op VHF-
kanaal 2. Zij die in of uitvaren via het Albertkanaal melden zich op VHF-kanaal 20 (Straatsburgdok). 

Voor de Royerssluis aanmelden op VHF-kanaal 22 en voor de Van Cauwelaert- en Boudewijnsluis op VHF-
kanaal 71. Wie niet over marifoon beschikt kan dag en nacht telefoneren naar +32 (0)3 229 72 63. 

Adres: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Beheer Havenrechten, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 
Antwerpen, tel. +32 (0)3 205 21 18 of +32 (0)3 205 21 21, fax +32 (0)3 205 22 99 (buiten kantooruren en 
tijdens weekend: tel. +32 (0)3 229 72 63), havenrechten@haven.antwerpen.be. 
 

20. Documentatie 

 Kaarten  

 
 Kaart van het Belgische scheepvaartwegennet  

 Een kaart van het Belgische scheepvaartwegennet (1/250 000) met o.a. aanduiding van het 
laadprofiel der waterwegen, de ligging en de nuttige afmetingen van de kunstwerken, is 
uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut (N.G.I.), Abdij ter Kameren 13, 1000 
Brussel (tel. 02 629 82 82, fax 02 629 82 83, www.ngi.be). Deze kaart kan bij het N.G.I. of 
bij gespecialiseerde handelaars worden gekocht. Prijs: 14,00 EUR. 
 

  Vaarkaart Vlaanderen – Nord-Pas de Calais  

 Vaarkaart voor de pleziervaart van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams 
Brabant, Brussel, Hainaut en Nord-Pas de Calais 
Bestellen door storting van 7,00 EUR op rekening 068-2162424-30 met vermelding 
“Vaarkaart West” waarna de kaart wordt opgestuurd naar het aangeduide adres 
 
 

 Reglementen  

 
 Voorschriften betreffende de Politie en de Scheepvaart  

 Bevat volgende reglementen: 
• Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van het 

Koninkrijk 
• Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk 
• Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee 
• Politie- en scheepvaartreglement voor de territoriale zee, kusthavens en stranden 
• Scheepvaartreglement voor het kanaal Gent-Terneuzen 
• Politiereglement en Scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde 
• Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de 

haveninrichtingen van Brussel 
• Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas 
• Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen 
Het is in de handel te koop (36,41 EUR), of kan rechtstreeks worden besteld bij de uitgever 
Kluwer,  Motstraat 30, 2800 Mechelen, tel. 0800 14 500, fax 0800 17 529, info@kluwer.be  
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 Vaarregels in beeld  

 Gebaseerd op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren 
van het Koninkrijk. 
Geeft een overzicht van de diverse bepalingen zoals kentekens, optische tekens, 
geluidsseinen, verkeerstekens, vaarregels … Zie ook de plooifolder. 
Beschikbaar op www.mobilit.fgov.be (klik op water en bij algemene informatie op 
documentatie)  
 

 Voorbereiding brevetten  

 
 Leidraad voor het stuurbrevet  

 (Richard Vooren en Paul  Van den Keybus):  Bevat de volledige leerstof van het theoretische 
examen met vragen en antwoorden van vorige examens. 
Uitgave: Aquamedia NV, Emiel Claeyslaan 46, 9050 Gent, tel. 09 211 18 16, www.varen.be  
 
 
 

 
 Cursusboek klein vaarbewijs  

 Nederlands cursusboek met 600 vragen en antwoorden. Bevat grote delen van de 
examenstof. Te koop in de boekhandel. 
Uitgave: ANWB, Antwoordnummer 10, NL-2509 XA Den Haag 
 
 
 

 
 Wateralmanak 1  

 Reglementen en vaartips, ook Belgische reglementering is er in opgenomen. Te koop in de 
boekhandel. 
Uitgave: ANWB Media,  Afdeling Boeken R & T Nederland,  Antwoordnummer 10, NL-2509 
XA Den Haag 
 
 
 
 
 

 
 Het Belgisch Vaarbewijs  

 Interactieve hulp (CD ROM) en uitleg bij de examenvragen van ht Beperkt en Algemeen 
stuurbrevet 
Uitgever: MARINEX –E.F.  nv,  www.nautiv.be 
 
 

 Administratieve inlichtingen  

 De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen  
 

Beknopt overzicht van de reglementeringen en andere informatie zoals de 
bedieningstijden van sluizen en bruggen op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen  

Aanvraag: Waterwegen en Zeekanaal nv, afdeling Coördinatie, Koning Albert II-laan 20, 
bus 14, 1000 Brussel, tel. 02 553 77 66, cindy.faquaet@wenz.be  

 
 

 La Navigation de plaisance en Région Wallonne  

 Beknopt overzicht van de reglementeringen en andere nuttige informatie  
Uitgave: Service public de Wallonie,  Direct ion générale opérat ionnel le de la Mobi l i t é et  

des Voies hydraul iques (D.G.0.2),  Boulevard du Nord 8, 5000 Namur, tel. 081 77 30 29,  
e-mail : d215@met.wallonie.be   
www.voies-hydrauliques.wallonie.be. 
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 Vaargidsen  

  Veilig varen  

 Complete gids voor zeil- en motorjachten (uitrusting van de boot, voorbereiding van de 
reis, overleven, ...). 

Uitgave: Naviclass, Watersportlaan 75, bus 203, 8620 Nieuwpoort, www.naviclass.be 
 
 
 

 
 Scheepslicht jaarkalender  

 Deze gids bevat onder andere reglementen en gegevens over sluizen, bruggen, jachthavens 
en verenigingen. 
Uitgave: AGEBO cvba, Herentalsebaan 121, 2150 Borsbeek, tel. – fax 03 644 29 48, e-mail: 
agebo@skynet.be, www.scheepslicht.be 
 
 

 
 Toeristische vaargids  

 Vaargids voor West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel, Henegouwen 
en Nord-Pas de Calais. Naast vaartechnische kaarten en toeristische informatie bevat deze 
gids ook gegevens over reglementeringen, signalisatie, marifoongebruik, bruggen en 
sluizen. 
Verkrijgbaar bij: 
Provincie Oost -Vlaanderen, Dienst 101 – Economie, Seminariestraat 2, 9000 Gent, 
tel. 09 267 87 02, fax 09 267 86 98, e-mail bart.de.lepeleere@oost-vlaanderen.be 
 

 
 Toeristische vaargids – toervaren in het land van Maas en Schelde  

 Vaargids voor Noord-Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg, Antwerpen en Vlaams 
Brabant. Naast vaartechnische kaarten en toeristische informatie bevat deze gids ook 
gegevens over reglementeringen, signalisatie, marifoongebruik, bruggen en sluizen. 
Verkrijgbaar bij: 
Promot ie Binnenvaart  Vlaanderen, Kempische Kaai 57, 3500 Hasselt, Tel. 011 23 06 06, 
Fax 011 23 06 09, e-mail pbv@binnenvaart.be 
Brabants Bureau voor Toerisme, Stadhuisplein 158, NL-5038 TC Tilburg, Tel 
+ 31 (0)13 544 32 09, Fax + 31 (0)13 535 37 95, e-mail info@bbt.nl 

 
 Wateralmanak 2  

 Vaargegevens voor België en Nederland. Te koop in de boekhandel. 
Uitgave: ANWB Media, Afdeling Boeken, Watersport Actief, NL-2509 XA Den Haag, e-mail: 
watersport-actief@anwb.nl 

 

 

 

 
 

 Internet  

Officiële instanties hebben sites op het internet waar informatie kan worden bekomen 

Federale 
Overheid 

Federale politie www.federale-politie.be 

Vlaams gewest Promotie Binnenvaart Vlaanderen www.binnenvaart.be 
Brussels 
Hoofdstedelijk 
gewest 

Haven van Brussel www.havenvanbrussel@irisnet.be  

Waals gewest Direction générale opérationnelle « Mobilité et 
Voies hydrauliques »  

www.spw.wallonie.be  
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NOORDZEE 

MER DU NORD 

NOORDZEE 
MER DU NORD 

BRUGGE

LILLE 

FRANCE 

MONS

GENT

ANTWERPEN

BRUSSEL
BRUXELLES

CHARLEROI

NAMUR

BELGIE-BELGIQUE 

LIEGE 

NEDERLAND 

Oostende 

Nieuwpoort 

Veurne 

Kortrijk 

Zelzate

Diksmuide 

Bossuit

Roeselare

Antoing
Péronnes

Blaton

Nimy

Hensies

Pommeroeul La Louvière

Ath

Lessines

Aalst

Dendermonde

Rupelmonde

Lokeren

Beernem 
Eeklo

Deinze

Tournai

Spiere

Seneffe

Ronquieres

Ittre

Clabecq

Leuven

Mechelen

Lier

Schoten

Turnhout

Dessel

Herentals

Kwaadmechelen

Hasselt
Genk 

Briegden 

Ivoz - Ramet

Neuville s / Huy 
Andenne

Grands Malades

Dinant

Givet

Monceau s / S

Valenciennes

Condé

Cambrai 

Arras 

Douai 
Lens 

Béthune 

Eindhoven 

Zemst

Nederweert 

Bergen op Zoom

Breda

Terneuzen

Veere

Zeebrugge 

Menen

Comines

GENT
Ieper 

Ooigem 

Leopoldsburg 

Moervaart

Cl. De Monsin 

Hansweert

Wemeldinge

21. Adressen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie Hoofdstuk Onderwerp Telefoon 

Brussel 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer - Maritiem Vervoer 
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 
1210 Brussel 

 
3 
4 
6 

Hoofdbestuur  
Stuurbrevet en Evaluatiecommissie 
Immatriculatieplaat voor plezierboten 
Vlaggenbrief 

02 277 31 11 
02 277 35 32 
02 277 31 11 
02 277 35 36 

Antwerpen 
Scheepvaartcontrole 
Olijftakstraat 7-13, 2060 Antwerpen 

4 
6 

Immatriculatieplaat voor plezierboten 
Vlaggenbrief 

03 220 74 28 

Scheepvaartcontrole EPIC 
Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen 

9 
10 

Meetbrief 
Communautair certificaat 03 229 00 47 

Gent 
Scheepvaartcontrole 
Port Arthurlaan 12, 9000 Gent 

4 
6 

Immatriculatieplaat voor plezierboten 
Vlaggenbrief 

09 218 83 30 

Liège 
Direction générale Transport Terrestre 
Guichet de la navigation intérieure 
La Batte 10, 4000 Liège 

4 
6 

Immatriculatieplaat voor plezierboten 
Vlaggenbrief 04 220 66 70 

Oostende 
Scheepvaartcontrole 
Natiënkaai 5, 8400 Oostende 
 

3 
4 
6 
7 
8 

Brevetten Pleziervaart op Zee 
Immatriculatieplaat voor plezierboten 
Vlaggenbrief 
Certificaat van deugdelijkheid 
CE-verklaring 

059 33 95 03 
059 56 14 85 
059 56 14 90 
059 33 95 02 
059 33 95 02 

Zeebrugge 
Scheepvaartcontrole 
Kustlaan 118, 8380 Zeebrugge 

4 
6 

Immatriculatieplaat voor plezierboten 
Vlaggenbrief 

050 28 92 60 

OOSTENDE

BRUSSEL

GENT

ZEEBRUGGE 
ANTWERPEN

LIEGE 
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Centraal 

B

Centraal 

B

 Brussel  

  
 

 

 Antwerpen  

 

 

 Gent  

 

 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer  

 Maritiem Vervoer, Scheepvaartcontrole  
Port Arthurlaan 12, 9000 Gent 

Noord B 

 Federale Overheidsdienst Mobiliteit 
en Vervoer 

Maritiem Vervoer 
City Atrium, Vooruitgangstraat 56 

1210 Brussel 

 Federale 
Overheidsdienst Mobili

teit en Vervoer 
Maritiem Vervoer, 

 Scheepvaartcontrole 
EPIC  

Tavernierkaai 3 

 Federale 
Overheidsdienst Mobili

teit en Vervoer 
Maritiem Vervoer, 

 Scheepvaartcontrole  
Maritiem Huis 

Olijftakstraat 7-13 

 Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit 

en Vervoer 
Maritiem Vervoer, 

 Scheepvaartcontrole EPIC  
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

 Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit 

en Vervoer 
Maritiem Vervoer, 

 Scheepvaartcontrole  
Maritiem Huis 

Olijftakstraat 7-13 
2060 Antwerpen 
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 Liège  

 
 Oostende  

 

 Zeebrugge  

 
 

 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en 
Vervoer  

 Maritiem Vervoer, Scheepvaartcontrole  

Kustlaan 118, 8380 Zeebrugge 

 Service public fédéral Mobilité et Transports  
 Transport terrestre, Guichet de la navigation 

intérieure  
La Batte 10, 4000 Liège 

B 

B 

Palais 

Guillemins 

B 

 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer  
 

 Maritiem Vervoer, Scheepvaartcontrole  

Natiënkaai 5, 8400 Oostende 



 

www.mobilit.fgov.be Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel


