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Betreft: Werkwijze jaagpadtoelatingen 
Bijlage: Categorieën jaagpadtoelatingen en toepasselijke termijnen en tarieven 
 
 
Geachte heer, Geachte mevrouw, 
 

Jaagpaden vervullen een specifieke rol in de beheer- en (transport)economische 
functie van waterwegen. Een jaagpad moet namelijk toelaten om de waterwegen 
te beheren en te onderhouden. Het jaagpad maakt tevens economische 
bedrijvigheid langs het water mogelijk door ruimte te bieden voor 
overslagactiviteiten en toegang tot schepen en bedrijventerreinen te bieden. Dit 
maakt het jaagpad in eerste instantie een dienstweg. Daarnaast biedt het jaagpad 
echter ook ruimte voor medegebruik door recreanten en sportliefhebbers en als 
weg voor functionele verplaatsingen.  

De Vlaamse Waterweg nv heeft haar werkwijze met betrekking tot de 
behandeling van aanvragen voor jaagpadtoelatingen herzien in functie van een 
efficiëntieverbetering en het ontmoedigen van nodeloos gemotoriseerd verkeer 
op de jaagpaden. Immers, om het jaagpad nog beter zijn rol in het kader van 
woon-werkverkeer per fiets en voor recreatieve doeleinden te laten vervullen, is 
het noodzakelijk dat het aantal vergunningen voor het rijden op het jaagpad met 
wagens zoveel mogelijk beperkt wordt. Via deze weg wensen wij u te informeren 
over de huidige werkwijze. 
 
Vanaf 1 januari 2019 zijn er voor het verlenen van jaagpadtoelatingen voor 
bepaalde groepen gebruikers tarieven van toepassing, conform het Besluit van de 
Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering van 
jaagpadtoelatingen van 18 oktober 2018. 
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De tarieven bedragen: 
 

• 100 euro voor langlopende toelatingen (>1 jaar ≤ 3 jaar); 
• 50 euro voor kortlopende toelatingen (1 jaar of minder). 

 
Deze tarieven zijn exclusief BTW en zijn onderworpen aan een jaarlijkse indexering. 

Jaagpadtoelatingen kunnen aangevraagd worden voor de categorieën gebruikers bijgevoegd in bijlage. In de 
tabel worden ook de toepasselijke tarieven en termijnen vermeld.  Met het oog op het bereiken van de 
vooropgestelde doelstelling, zal De Vlaamse Waterweg deze werkwijze strikt toepassen. 

Jaagpadtoelatingen worden standaard afgeleverd voor een bepaald traject, maar kunnen in bepaalde gevallen 
ook afgeleverd worden voor het hele ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg nv. 

Toelatingen voor het hele ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg nv worden enkel afgeleverd aan: 

• Diensten van de federale overheid of van het Vlaamse Gewest met een waterweggebonden opdracht; 
• Nutsmaatschappijen (drinkwater, afvalwater, elektriciteit, gas, telecom, …); 
• Schippers (actieve beroepsvaart); 
• Scheepsbevrachters, rederijen, binnenvaartorganisaties, scheepsherstellers, bevoorraders, 

verhuurbedrijven van pleziervaartuigen. 

Een toelating voor het hele ambtsgebied kan uitsluitend worden afgeleverd indien aan alle hierna vermelde 
voorwaarden is voldaan: 

• De opdracht van de betrokkene houdt in dat hij/zij de jaagpaden langs de waterwegen in beheer bij De 
Vlaamse Waterweg nv in het ganse Vlaamse gewest moet kunnen gebruiken; 

• Bij het rijden op het jaagpad gaat het om een beroepsverplaatsing waarvoor geen alternatief langs de 
openbare weg mogelijk is en de verplaatsing heeft rechtstreeks met de waterweg te maken; 

• De aanvragen gaan uit van de betrokken instantie zelf. 

Personen met een handicap kunnen voor het beoefenen van de hengelsport een jaagpadtoelating aanvragen 
voor maximaal 2 trajecten van maximaal 2,5 km in beide richtingen vanaf een kruising van een jaagpad met 
een openbare weg. Hiervoor dient men een parkeerkaart voor personen met een handicap of een bewijs van 
invaliditeit waarmee de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeerkaart voor personen met een 
handicap kunnen worden aangetoond, voor te leggen. 

Jaagpadtoelatingen in functie van een evenement worden behandeld als onderdeel van de aanvraag voor een 
evenement. Er moet dus geen aparte aanvraag ingediend worden voor een jaagpadtoelating.  

Elke aanvraag voor een jaagpadtoelating moet voortaan aangevraagd worden op basis van een standaard 
aanvraagformulier dat te vinden is op de website. Voor aanvragen voor meerdere voertuigen moet in bijlage 
een excel-tabel toegevoegd worden met de nodige gegevens over de voertuigen. 
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De behandeling van een aanvraag heeft een gemiddelde doorlooptijd van 1 maand. Dien de aanvraag dus tijdig 
in! 

Alle aanvragen moeten worden overgemaakt naar het centrale emailadres info@vlaamsewaterweg.be. De 
Vlaamse Waterweg nv beoordeelt de aanvragen voor jaagpadtoelatingen binnen haar maatschappelijke 
opdracht en wettelijk kader. 

Voor meer informatie en de juiste aanvraagformulieren, zie: www.vlaamsewaterweg.be/jaagpadtoelatingen. 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. Chris Danckaerts 
gedelegeerd bestuurder 
 
 

  

mailto:info@vlaamsewaterweg.be
http://www.vlaamsewaterweg.be/jaagpadtoelatingen
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Bijlage: Categorieën jaagpadtoelatingen en toepasselijke termijnen en tarieven 

 
Categorie Termijn Tarieven 

K
o

st
e

lo
o

s 

Schippers (actieve beroepsvaart) 3 jaar   

Aangelanden (eigenaars, pachters, huurders) die geen andere 
toegang hebben tot hun eigendom dan via het jaagpad, alsook 
bewoners van een vergunde woonboot 

3 jaar   

Diensten van de federale of Vlaamse overheid 
Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  

of 3 jaar 
  

Diensten van lokale besturen en samenwerkingsverbanden 
(provincies, steden en gemeenten, polders en wateringen, 
regionaal landschap) 

Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  
of 3 jaar 

  

Personeel of studenten van universiteiten, hogescholen en 
onderzoeksinstellingen in het kader van onderzoek 

Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  
of 3 jaar 

  

Leden verenigingen (jeugdbeweging, sportclub, visclub, 
jachtvereniging, wildbeheerseenheid …) voor zover er geen 
andere toegangsweg is dan via het jaagpad 

3 jaar   

Terreinbeherende verenigingen voor het beheren van 
natuurgebieden, het ringen van vogels, … 

3 jaar   

Personen met een handicap  
(I.f.v. beoefenen hengelsport) 

3 jaar   

Toelating om konijnen te vangen met fret en buidel 3 jaar   

Toelating om hakhout te verwijderen en af te voeren 3 jaar   

Volgwagens (assistentiewagens) voor wandeltochten, 
loopevenementen en fietstochten van scholen, 
jeugdverenigingen, vzw’s, goede doelen 

Dag van het evenement   

Plaatsen en weghalen van bewegwijzering in het kader van 
eenmalige wandeltochten, loopevenementen en fietstochten 
van scholen, jeugdverenigingen, vzw’s, goede doelen 

Kortlopend (≤ 1 jaar)   

B
et

al
en

d
 

Scheepsbevrachters, rederijen, binnenvaartorganisaties, 
scheepsherstellers,  bevoorraders, verhuurbedrijven van 
pleziervaartuigen 

Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  
of 3 jaar 

50 (≤ 1 jaar) 

100 (3 jaar) 

Watergebonden bedrijven 3 jaar 

50 (≤ 1 jaar) 

100 (3 jaar) of kostprijs is 
vervat in concessie 

Nutsmaatschappijen (drinkwater, afvalwater, elektriciteit, gas, 
telecom, Air Liquide, …) 

Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  
of 3 jaar 

50 (≤ 1 jaar) 

100 (3 jaar) 

Aannemers van diensten of werken of studiebureaus 
Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  

of 3 jaar 

50 (≤ 1 jaar) 

100 (3 jaar) 

Bijzondere wegtransporten Duur van de opdracht 50 

Landbouwers in loondienst 
Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  

of 3 jaar 

50 (≤ 1 jaar) 

100 (3 jaar) 

Ambulante verkopers met vergunning/concessie (ijs, hotdog, 
hamburger, drank, …) 

Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  
of 3 jaar 

50 (≤ 1 jaar) 

100 (3 jaar) 
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Journalisten en persfotografen 
Duur van de opdracht (≤ 1 jaar),  

of 3 jaar 

50 (≤ 1 jaar) 

100 (3 jaar) 

Productiehuizen voor TV- en/of filmopnames Duur van de opnames 50 

Viswedstrijden  Dag van de wedstrijd  
Kostprijs is vervat in 

kortlopende concessie met 
organisatoren  

Plaatsen en weghalen van bewegwijzering, nadarhekkens, 
tenten, podia, … in het kader van commerciële (sportieve) 
evenementen 

Kortlopend (≤ 1 jaar) 
Kostprijs vervat in 

kortlopende concessie 

Tijdelijk plaatsen van kunstvoorwerpen in geval van 
commerciële inslag 

Kortlopend (≤ 1 jaar) 50 

Andere Kortlopend (≤ 1 jaar) 50 

** Bovenvermelde categorieën worden vrijgesteld van betaling wanneer deze aangevraagd worden in 
opdracht van of mits overeenkomst met De Vlaamse Waterweg nv. 
 
 


