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BERICHT AAN DE PLEZIERVAARDER MET EEN BUITENLANDSE REGISTRATIE
U hebt het wellicht al gehoord of U ondervond het reeds aan den lijve, de Scheepvaartpolitie
is begonnen met de handhaving van de regelgeving inzake Belgische pleziervaartuigen die
rondvaren met een buitenlandse registratie, waarvoor een gedoogperiode bestond tot
04.04.2016 om zich in regel te stellen.
De dag van vandaag stellen wij echter vast dat nog veel Belgische vaartuigen, buitenlands
geregistreerd zijn.
Om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen bevinden, moet elk
pleziervaartuig dat een band heeft met België (uitzonderingen: wedstrijdvaartuig, kano en
kajak, gondel en waterfiets, zeilplank, surfplank, opblaasbare boot niet geschikt voor motor,
vlot, kleine schepen met een romplengte < 2,5 m tenzij waterscooter) voorzien zijn van een
Belgisch immatriculatiedocument. Dit blijkt uit de laatste aanpassing van het Algemeen
Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren.
1. Wat zegt de regelgeving ?
De laatste aanpassing van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de
Binnenwateren van België van 04/04/2014 (waarvoor een gedoogperiode bestond tot
04/04/2016) schrijft voor dat (art. 9.03.1.):

Elk klein pleziervaartuig dat een band heeft met België moet geïmmatriculeerd
zijn in het register van de pleziervaartuigen.
Er is een band met België indien:
a) wat betreft de natuurlijke persoon:
Indien het klein schip voor ten minste de helft in eigendom toebehoort aan personen die Belg
zijn of die in België ingeschreven zijn, hetzij in het bevolkingsregister, hetzij in het
vreemdelingenregister.
b) Wat betreft de rechtspersoon:
Indien een klein schip in eigendom toebehoort aan een rechtspersoon die ingeschreven is in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
2. Wat kan U verwachten ?
Indien U door de Scheepvaartpolitie wordt gecontroleerd:
- op waterwegen waar de immatriculatie verplicht is (= alle binnenwateren, en ook de
maritieme),
- en U verkeert in één van de hierboven opgesomde gevallen,

- maar Uw vaartuig is nog steeds buitenlands geregistreerd,
dan kan de scheepvaartpolitie een proces-verbaal opstellen.
3. Wat staat U te doen ?
Wacht niet tot U wordt gecontroleerd, maar ga onmiddellijk aan de slag.
In geval uw pleziervaartuig nog onterecht in het buitenland geregistreerd staat:
-

Volg de richtlijnen van het land waar uw vaartuig is ingeschreven om het te laten
schrappen in het buitenlands register
Eens U over een bewijs van schrapping beschikt, surf dan naar:
o www.mobilit.fgov.be
o Kies op de homepage voor SCHEEPVAART
o Op de pagina Scheepvaart kiest U voor PLEZIERVAART
o Op de pagina Pleziervaart klikt U op VAARTUIG
o Op de pagina die U dan heeft bereikt klikt U op IMMATRICULATIE
o Lees aandachtig wat er hier is vermeld en volg de procedure voor de
AANVRAAG van uw Belgische immatriculatie

Wij hopen U met dit schrijven voldoende inlichtingen te hebben verschaft om de nodige
stappen te ondernemen met het oog op de regularisatie van uw pleziervaartuig. Hebt U
nog bijkomende vragen, gelieve dan contact op te nemen met één van onderstaande
diensten.

DIENSTEN VAN DE SCHEEPVAARTPOLITIE
SPN ANTWERPEN
03/546.37.40
DGA.SPN.Ant@police.belgium.eu
Oosterweelsteenweg 62 - 2030 ANTWERPEN

SPN Gent
09/255.51.40
DGA.SPN.Gent@police.belgium.eu
Langerbruggestraat 116 - 9000 GENT

SPN Kust – Nieuwpoort
058/22.40.30
DGA.SPN.Kust.BCPNO@police.belgium.eu
Watersportlaan 9 - 8620 NIEUWPOORT
SPN Kust – Zeebrugge
050/55.60.40
DGA.SPN.Kust.BCPZB@police.belgium.eu
Veerbootstraat 1 - 8380 BRUGGE
SPN SUD – MONS
065/37.63.14
DGA.SPN.Sud@police.belgium.eu
Chemin de la procession 188 - 7000 MONS

SPN Kust – Oostende
059/56.15.30
DGA.SPN.Kust.BCPNO@police.belgium.eu
Natiënkaai 5 - 8400 OOSTENDE
SPN SUD – LIEGE
04/228.67.77
DGA.SPN.Sud@police.belgium.eu
Rue Verte Voie 1 - 4041 VOTTEM

