8 JULI 1976. - Wet betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en
betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren

Art. 1. § 1. Van een exploitatievergunning moet voorzien zijn, elk binnenvaartuig dat gewoonlijk en
met winstoogmerk gebruikt wordt of bestemd is voor het vervoer of de opslag van goederen of het
slepen of duwen van binnenvaartuigen dat in volle eigendom toebehoort :
1° aan natuurlijke personen die in België hun woonplaats hebben;
2° aan rechtspersonen die in België hun maatschappelijke zetel hebben.
§ 2. Van een exploitatievergunning moet eveneens voorzien zijn, elk binnenvaartuig dat met
winstoogmerk gebruikt wordt om in België binnenlands goederenvervoer te verrichten.
Art. 2. De vergunning wordt op overlegging van de meetbrief (...), door de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer afgegeven voor ieder vaartuig dat technisch in goede staat bevonden wordt
overeenkomstig de door de Koning bepaalde maatstaven. De vergunning is geldig voor een jaar.
Art. 3. De afgifte van de vergunning is onderworpen aan de betaling van een jaarlijks recht waarvan
het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de tonnenmaat van het vaartuig en het motorvermogen
in kilowatt, zoals die blijken uit de meetbrief.
Het recht wordt berekend op basis van een bedrag van 0,11 euro per ton en 0,29 euro per kilowatt.
De Koning kan deze bedragen aanpassen in functie van de evolutie van het indexcijfer der
consumptieprijzen.
De Koning bepaalt de nadere regels voor het heffen van het recht.
Art. 4. De rechten dienen om te voorzien in de werkingskosten van het Instituut voor het transport
langs de binnenwateren. Hiertoe wordt het bedrag van deze rechten op een rekening van dit Instituut
gestort.
Art. 5. § 1. De inbreuken op de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden bestraft
met een geldboete van vijftig euro tot vijfduizend euro.
De bepalingen van het eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel
85, zijn op deze inbreuken van toepassing.
§ 2. Onverminderd artikel 56 van het Strafwetboek mag de straf, in geval van herhaling binnen twee
jaar na de veroordeling, echter niet lager zijn dan het dubbel van de straf die vroeger voor dezelfde
inbreuk uitgesproken werd.
Gewijzigd door artikel 28 van de Wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve
geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, BS 19.01.2017
(Inwerkingtreding 01.01.2017)
Art. 6. (…)
Opgeheven door artikel 29 van de Wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve
geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, BS 19.01.2017
(Inwerkingtreding 01.01.2017)

Art. 7. (…)
Opgeheven door artikel 29 van de Wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve
geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, BS 19.01.2017
(Inwerkingtreding 01.01.2017)
Art. 8. Deze wet treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

