
VLAGGENBRIEF 
  
Reglementering betreffende de pleziervaartuigen 

  
In België zijn de pleziervaartuigen aan een administratief-rechterlijk statuut onderworpen 

door het KB van 15 maart 1966 betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van de 

pleziervaartuigen.  
Moeten in het bezit zijn van een vlaggenbrief, de pleziervaartuigen die varen: 

- in volle zee 

- in vreemde wateren 

- in de Belgische zeewateren met name 

    - 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 

    - de Beneden-Zeeschelde 
  
Definitie pleziervaartuig: 
  
is een vaartuig met een lengte over alles van 2.5 m t/m 24 m dat, al dan niet gebruikt 

voor winstgevende verrichtingen, in welke vorm ook, aan pleziervaart doet of ervoor 

bestemd is. Een pleziervaartuig gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan 12 

passagiers wordt niet meer beschouwd als een pleziervaartuig en krijgt derhalve geen 

vlaggenbrief. 
  
Soorten vlaggenbrieven: 
  
Niet commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die niet mogen worden 

verhuurd of gebruikt voor het vervoer van betalende personen, goederen of dieren; 
Commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die mogen worden verhuurd of 

gebruikt voor vervoer van maximum 12 betalende passagiers, doch niet het vervoer van 

goederen/dieren. 
  
Aanvragen: te vervullen formaliteiten: 
  
Om een vlaggenbrief te bekomen moet de eigenaar van het pleziervaartuig zijn aanvraag 

richten aan : 
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer - Vlaggenbrieven, 
- ofwel Aarlenstraat 104 te 1040 Brussel (tel. 02/233.13.02) - open maandag tot vrijdag 

van 09.00u tot 11.30u, namiddag op afspraak 
- ofwel Perronstraat 6 bus 2, 8400 Oostende (tel 059/56.14.90)  

!! de bezoekers moeten zich begeven naar het loket gelegen in Vrijhavenstraat 2 - open 

van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u van maandag tot vrijdag. 
- ofwel Maritiem Huis, Olijftakstraat 7-13, 2060 Antwerpen (tel 03/220.74.28) -  open 

van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u van maandag tot vrijdag. 
- Commerciële vlaggenbrief wordt enkel in Brussel uitgereikt. 
Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op bovenstaande adressen, ofwel op internet 

www.mobilit.fgov.be 
  
Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden bijgevoegd: 
  
1. een voor eensluidend verklaarde kopie van het eigendomsbewijs van het vaartuig 

(indien het aanvraagdossier via de post wordt verstuurd) of het origineel van de 

eigendomstitel van het vaartuig (indien het aanvraagdossier ter plaatse aan de Dienst 



Vlaggenbrieven wordt bezorgd) ; Opmerking : In geval van een verkoopcontract tussen 

particulieren dienen volgende elementen er op voor te komen : naam, voornamen en 

volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), de datum, de prijs alsook een 

beschrijving van het betrokken vaartuig ; dit document moet getekend worden door alle 

contractanten ; 

2. een door het gemeentebestuur of de consul afgeleverd origineel nationaliteitsbewijs en 

bewijs van woonst van de natuurlijke persoon, of in geval van een vereniging of 

vennootschap, van de leden van de verantwoordelijke beheers- of directieorganen ; 

3. indien verenigingen of maatschappijen eigenaar zijn : een afschrift van de bijgewerkte 

statuten ; 

4. het nr van de meetbrief voor binnenvaartuigen 

5. een afschrift van de verzekeringspolis (burgerlijke aansprakelijkheid) ; 

6. een fiscale zegel van 50,00 Euro die op het aanvraagformulier moet worden gekleefd 

en te vernietigen met de handtekening van de aanvrager ; 

7. als het vaartuig wordt ingevoerd in België : een attest D.L.2.B. (origineel) afgeleverd 

door de Belgische Douane (inlichtingen : 02/210.21.11), indien het vaartuig nieuw of 

tweedehands aangekocht is buiten de EU of indien het vaartuig groter is dan 7,5 m en 

nieuw aangekocht werd binnen de EU ; 

8. een bericht van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht werd in het 

buitenland ; 

9. een certificaat van deugdelijkheid afgeleverd door de Scheepvaartcontrole Pleziervaart 

te 8400 Oostende, Esplanadestraat 8 (tel 059/33.95.04), uitsluitend voor de commerciële 

vlaggenbrief ; 

10. een kopie van het handelsregister, voor de commerciële vlaggenbrief ; 

11. een verklaring van overeenstemming CE (voor de nieuwe vaartuigen) - Voor de 

pleziervaartuigen welke na 16 juni 1998 voor het eerst in de handel werden gebracht 

mag een vlaggenbrief slechts worden afgeleverd indien de aanvraag vergezeld is van de 

bijlage XV van het K.B. van 12.01.1998 houdende vaststelling van essentiële 

veiligheidseisen voor pleziervaartuigen bedoelde schriftelijke verklaring van 

overeenstemming (dit wordt normaliter door de constructeur/leverancier afgeleverd). 

  
Geldigheidsduur van de vlaggenbrief 
  
De vlaggenbrief geldt voor een periode van vijf jaar. 

Om de vlaggenbrief te hernieuwen moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend 

waarin wordt verklaard dat geen wijzigingen aan het vaartuig werden aangebracht, 

vergezeld van de vorige (vervallen) vlaggenbrief en van een fiscale zegel van 50,00 Euro. 

Elke wijziging in de gegevens brengt van rechtswege het verval van de vlaggenbrief mee. 

Wanneer dus een wijziging optreedt kan een nieuwe vlaggenbrief worden bekomen, op 

voorlegging van de stukken tot staving, een fiscale zegel van 50,00 Euro en de vervallen 

vlaggenbrief. In elk geval, zelfs bij eigendomsoverdracht van het vaartuig, moet de 

vervallen vlaggenbrief worden ingeleverd met vermelding van de naam en het adres van 

de nieuwe eigenaar. 
De eigenaars of de gebruikers van wettelijk vervallen verklaarde vlaggenbrieven stellen 

zich bloot aan strafrechterlijke sancties indien deze verder gebruikt worden. 
  
Bewaring van de vlaggenbrief 
  
Het origineel van de vlaggenbrief moet aan boord van het vaartuig worden bewaard en 

steeds op vraag van de bevoegde nationale of vreemde overheden worden getoond. 
Het gebruik van de Belgische nationale vlag 
1. Om het administratief toezicht te vergemakkelijken mag aan boord van 

pleziervaartuigen de nationale vlag alleen worden gehesen op de hieronder aangeduide 

plaatsen en omstandigheden. Het is in gelijk welke omstandigheid strikt verboden op 

deze plaatsen andere vlaggen of wimpels te voeren dan de nationale vlag. 

2. De plaatsen voorbehouden voor het voeren van deze vlag zijn : 



    - indien de pleziervaartuigen vaart hebben en de tuigage het toelaat de vlaggengaffel 

van de mast (indien meerdere masten : de achterste of de kleinste mast). 

    - in elke andere omstandigheid, de vlaggenstok op het achterschip. 

3. Pleziervaartuigen voorzien van een vlaggenbrief moeten de nationale vlag voeren op 

de hierboven aangeduide plaats : 

    - wanneer zij een Belgische haven binnen of buiten varen (de vaart op de Beneden-

Zeeschelde valt niet onder deze beplaing) ; 

    - overdag, gedurende hun verblijf in vreemde wateren ; 

    - in elke andere omstandigheid, op verzoek van de bevoegde overheden. 

4. Het is verboden om op pleziervaartuigen, die zich in het buitenland bevinden en niet 

voorzien zijn van een vlaggenbrief, de nationale vlag te voeren. 
 


