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Voor elke concessie wordt een waarborg gevraagd.  Het waarborgbedrag is niet onderhevig aan BTW.  
 
1. Bedrag:  

a. waarborg commerciële vaartuigen = het concessierecht van één jaar (zonder BTW), met een 
minimum van 2.500 EUR; 

b. waarborg andere vaartuigen (woonvaartuigen + vaartuigen specifieke gebruikers) =  2.500 EUR 
 

2. Tijdstip: 
Strikt genomen dient deze waarborg bij de eerste ingebruikname te worden gesteld. Wij vragen u om 
dit uiterlijk kort na de goedkeuring van de concessie in orde te brengen. Bij het niet storten van de 
waarborg zal de concessie binnen de drie maanden worden ontbonden.  

 
3. 3 Keuzemogelijkheden:  

a. Bankgarantie:  Uw bank staat garant voor het waarborgbedrag; de concessionaris betaalt hiervoor 
meestal een vergoeding aan de bank.  Contacteer uw bank voor de specifieke modaliteiten.  

b. De volledige waarborg wordt gestort bij de Deposito- en Consignatiekas van de Federale Overheid.  
De concessionaris ontvangt een intrest op het gestorte bedrag.  Extra informatie vindt u achteraan dit 
document.   

c. Een storting op rekening van De Vlaamse Waterweg nv (IBAN: BE70 3751 1171 9225, BIC: BBRUBEBB) 
met vermelding van “Waarborg volgens concessienr …”. 

 
Zowel bij optie a als bij optie b krijgt u via uw bank of via de Deposito- en Consignatiekas een bewijs van 
borgstelling.  Een kopie van dit bewijs dient u over te maken aan “De Vlaamse Waterweg nv, afdeling 
Commercieel Beheer West & Innovatie, Oostdijk 110, 2830 Willebroek”.    

 
4. Aanpassingen contracten: 

Indien u overgaat van een vergunning naar een concessie, kan de bestaande waarborg worden 
overgedragen en /of zal deze moeten aangepast worden.  Hiervoor dient u contact op te nemen met 
uw dossierbeheerder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Betreft Woonboten / Commerciële vaartuigen 
Verduidelijking aspect waarborg 
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Uittreksel uit de website van de Deposito- en Consignatiekas 

(https://financien.belgium.be/nl/betalingen) (01/02/2018) 

 

Storting van de borgtocht bij de Deposito- en Consignatiekas 

Opgelet! Het betreft hier “borgtocht in geld”.  

Te volgen procedure 

Stap Handeling 

1. Vul het stortingsformulier (te downloaden via https://financien.belgium.be/sites/default/files/Form%20NL%20-

%20stortingsformulier%20mobiliteit%20en%20vervoer_0.docx) zo precies mogelijk in en mail het naar 

info.cdcdck@minfin.fed.be . 

 
U vermeldt in de mededeling op het stortingsformulier:  
 
  de naam en het adres van diegene die de borgtocht opgelegd heeft 

 

De Vlaamse Waterweg nv 

Havenstraat 44 
3500 Hasselt 
 

  de aard van de werken of leveringen 

 

“Concessie langdurige ligplaats ms [naam schip] / waarborg concessie [nummer]” 
 

2. U stort het bedrag van de borgtocht op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas: 

 
IBAN : BE 58 6792 0040 9979 
SWIFT - BIC : PCHQ BEBB 

Mededeling: 188024 

Verder verloop 

Na ontvangst van de borgsom stuurt de Deposito- en Consignatiekas u een bewijs van inschrijving en een bericht van 

borgstelling. De naam en het adres van het rekeningnummer waarmee u gestort heeft, worden automatisch overgenomen op 

uw documenten.  

U stuurt zelf het bericht van borgstelling door naar de betrokken administratie. 

Merk op: er zijn geen kosten verbonden aan het storten van een borgsom in geld. 
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