
 
Waar gaat het over ? 

 
De vaarvergunning is vereist voor iedere 

reis op de Waalse bevaarbare waterwegen. De 
vergunning wordt over het algemeen afgeleverd 
door het eerste geïnformatiseerde kantoor dat 
het schip op zijn reisweg tegenkomt.  

Van nu af aan is het mogelijk om een 
reis via het internet aan te kondigen. Dit 
versnelt en vereenvoudigt het doorgeven van 
de inlichtingen nodig voor het bekomen van de 
vaarvergunning. 
 
 

Op wie is dit van toepassing? 
 

Deze dienstverlening richt zich tot 
schippers, scheepsbevrachters, 
binnenscheepvaartondernemingen en alle 
ondernemingen die gebruik maken van de 
bevaarbare waterwegen in Wallonië.  
 

Wanneer ? 
 
De aankondiging dient vóór het vertrek 

per schip en per reis ingevoerd te worden.  
Dank zij het aankondigingsnummer kan de 
schipper de vaarvergunning bekomen zonder 
andere administratieve stappen te moeten 
ondernemen. 
 

Via welke site ?  
 
 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/annonce 
 
 

 
Gebruiksaanwijzing 

Inschrijving en gebruikersgegevens 
 

De gebruiker voert zijn gegevens in.  
Daarna krijgt hij een gebruikersnaam 

gebaseerd op zijn naam en voornaam, evenals 
een paswoord.  

Hij vult een inschrijvingsfiche in voor het 
schip (de schepen) dat (die) hij wenst aan te 
kondigen.  
Deze gegevens kunnen op ieder moment 
gewijzigd worden. 
 

Invoeren van een aankondiging  
 
 Na identificatie, voert de gebruiker de 
gegevens van de betrokken reis in :  

- Voorziene datum van de aanvang van de 
reis, omvattende;  

- Het MET-nummer van het schip 
(inlichtingen aan de afgiftekantoren 
waarvan de lijst op de site terug te vinden 
is) ;  

- Gegevens betreffende de goederen 
(tonnage, aard van de goederen, geladen 
of lege containers, gegevens betreffende 
de gevaarlijke stoffen, passagiers) ;  

- Vertrek- en bestemmingshaven en 
eventuele tussen halten.  

 
Inlichtingen :  
Ministère de l’Equipement et des Transports (MET), 
Direction générale des Voies hydrauliques,  
Division de l’Exploitation, Direction de la Navigation,  
9/1 rue canal de l’Ourthe, 4031 Angleur. 
Tél. : +32 (0)4 231 65 00 - Fax : +32 (0)4 231 65 71 
mmernier@met.wallonie.be
www.voies-hydrauliques.wallonie.be
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