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Vanaf 2020 digital aankopen van je waterwegvergunning via www.visuris.be

Wat heb je nodig:

- Een computer

- Internettoegang

- Betalingsapp/bakje van de bank: dit is wat je normaal nodig hebt om in de 

webshop van DVW iets te bestellen.
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REGISTRATIE

• Profiel

• Schip

Via www.visuris.be

Om ervoor te zorgen dat je niet altijd alle gegevens over jezelf en je schip moet gaan

intypen elke keer je een waterwegvergunning wil aankopen, moet je eerst jezelf en je 

schip (behalve als je geen schip bezit) registeren op www.visuris.be

Dit is een eenmalige registratie.
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Registratie

www.visuris.be

Visuris heeft dit als startpagina.

Een account aanmaken kan door te klikken op registreer (rood omcirkeld).

Heb je al een account, dan klik je op aanmelden.
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Registratie

Maak een account aan

Als je op registreer hebt geklikt, kom je op deze pagina uit.

Hier moet je kiezen welk soort account je wil.

Als je pleziervaarder bent, druk je op het kadertje pleziervaart en daarna klik je op 

volgende.
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Registratie

Daarna kom je op een pagina met wat uitleg over welke gegevens je kan aanleveren

om je profiel volledig te maken.

- Je zal enkele persoonlijke gegevens moeten invullen (zodat we weten wie je bent, 

naar welk adres we een factuur moeten sturen, hoe we je kunnen bereiken)

- Je kan (niet verplicht) ook je schip registreren. Zo wordt je profiel gelinkt aan je 

schip. Op die manier kan het systeem onthouden wat bv de afmetingen van je 

schip zijn en hoef je dat niet meer opnieuw in te vullen bij het bestellen van een

waterwegvergunning.

Druk op volgende om verder te gaan
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Registratie

Eerst geef je je persoonsgegevens in.

Adresgegevens natuurlijk persoon: verplicht in te vullen. De adresgegevens worden 

automatisch toegevoegd in de accountgegevens van de webshop.

Straat en huisnummer

Postcode

Gemeente

Land

GSM-nummer

Druk op volgende
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Registratie

Daarna kom je bij de laatste stap: Schip toevoegen

Dit is niet verplicht (want soms ben je bv een gebruiker en heb je geen eigen schip). 

Je kan ook steeds later een of meerdere schepen toevoegen.

Druk op deze stap overslaan/ of op volgende als je niets wil toevoegen.

Druk op Schip toevoegen als je een schip wil toevoegen. (als je eigenaar bent)
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Registratie

Wil je een schip toevoegen, dan kom je op deze pagina terecht.

Indien in de vorige stappen een rompnummer en e-mailadres/gsm-nummer zijn 

ingevuld, wordt een match gezocht met deze gegevens in de schependatabank van 

DVW. Hiervoor wordt dezelfde methodiek gebruikt zoals reeds geïmplementeerd is in 

VisuRIS voor beroepsvaart.

Je kan meer dan 1 schip toevoegen (zie rode omcirkeling)

Als je klaar bent met je schip/je schepen toe te voegen, druk je op volgende.
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Registratie

Als je geen schip koppelt maar ook als je wel een schip koppelt, zie je dit op het 

einde: bevestiging van correctheid gegevens.

Daarna moet je in je eigen inbox gaan kijken om je registratie te activeren.
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Mijn RIS

• Overzicht van je account

• Schepen toevoegen
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Mijn RIS: overzicht van je account

www.visuris.be

Visuris heeft dit als startpagina.

Je hebt nu een account, dus klik je op aanmelden.
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Mijn RIS: overzicht van je account

Je kan ook bovenaan via MIJN RIS naar mijn account gaan.
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Mijn RIS: overzicht van je account

Bovenaan kan je dan mijn RIS zien staan. Als je daarop klikt, kan je naar je account dat

je zojuist hebt aangemaakt. Onderaan kan je het account bewerken en extra info 

toevoegen.

Als je op Schepen klikt, kan je een schip toevoegen aan je account.
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Mijn RIS: schepen toevoegen

Dit is het scherm dat je ziet als je een schip wil toevoegen via Mijn RIS.
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Mijn RIS: schepen toevoegen

Je kan ook bovenaan via MIJN RIS naar mijn schepen gaan en alsnog een schip

toevoegen.
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Mijn RIS: schepen toevoegen

Dit is het scherm dat je ziet als je via Mijn RIS naar Mijn Schepen gaat.

Bovenaan ( eerste rode pijl) heb je een lijst met de namen van je schepen.

Dat kan je hier op dit account niet zien, want dit account heeft tijdens de registratie

wel een schip gekoppeld, maar de informatie van het schip zat niet in de databank 

van VisuRIS. Een RIS operator zal handmatig controleren of de gegevens kloppen en

de eigenaar verifieren. Daarom staat dit schip in de lijst van eigenaarschapsaanvragen

(Tweede rode pijl).  Indien de gegevens kloppen, zal het schip automatisch

veranderen van lijst en dus naar boven geplaatst worden. Indien de gegevens niet

kloppen, kan je nog steeds bv je meetbrief of je vlaggenbrief of 

immatriculatie/registratienummer aanleveren als bewijs dat je eigenaar bent.
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Mijn RIS: schepen toevoegen

Hier staat dat het nog geverifieerd moet worden, maar dat wordt dan aangepast

automatisch als het schip gekoppeld werd.Je kan je schip openklikken en dan zie je 

meer informatie.
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Mijn RIS: schepen toevoegen

Terug naar de vorige slide

Deze rode pijl is de knop waar je een schip kunt toevoegen aan je account.
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Mijn RIS: schepen toevoegen

Dit is het scherm dat je ziet als je een schip wil toevoegen via Mijn RIS.

Als je het schip geregistreerd hebt, komt het in de lijst die je zag op de vorige slide.
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AANKOOP WATERWEGVERGUNNING

1. Je bent eigenaar van een vaartuig. Dit vaartuig is gekoppeld aan je 
VisuRIS-account

2. Je bent eigenaar van een vaartuig. Dit vaartuig is NIET gekoppeld aan je 
VisuRIS-account

OF

Je bent gebruiker van een vaartuig dat niet jouw eigendom is of je 
koopt een waterwegenvergunning in iemand zijn plaats.

Alles gaat via VisuRIS

Er zijn twee scenario’s:

- Je vaartuig is gekoppeld aan je account

- Je vaartuig is niet gekoppeld aan je account

of je koopt in iemand anders zijn plaats (vroegere groepsaankopen)
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AANKOOP WATERWEGVERGUNNING

Scenario 1

• Je bent eigenaar van een vaartuig. Dit vaartuig is gekoppeld

aan je VisuRIS-account
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Aankoop waterwegenvergunning

Je kan bovenaan via MIJN RIS naar mijn waterwegenvergunningen

Of je gaat via Mijn Schepen.

Voor dit scenario nemen we het voorbeeld om via mijn schepen te gaan.
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WATERWEGENVERGUNNINGEN

Links het overzicht van de schepen waarvan je eigenaar bent

Rechts is wat je ziet als je ze open klikt
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Aankoop waterwegenvergunning

We zoomen in op het rechterscherm.

Hier kan je een waterwegenvergunning aankopen (rood omcirkeld).
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Aankoop waterwegenvergunning

Je hebt je schip al gekoppeld aan je account toen je een account maakte.

Indien je toen de basisgegevens bij het vaartuig hebt ingevuld, dien je nu enkel het 

volgende in te vullen:

Startdatum

Einddatum

De geldigheidsperiode kan men instellen via enkel snelle keuzes (één jaar, half jaar, 

kwartaal, maand, week). Hierbij dient men enkel de startdatum in te vullen.

Daarnaast heeft men eveneens de mogelijkheid om een specifieke startdatum en 

einddatum invullen.

Indien de basisgegevens niet (volledig) zijn ingevuld, kan de gebruiker dit nog steeds 

doen bij het initiëren van de aankoop het VisuRIS-scherm. Volgende gegevens, van 

het vaartuig, zijn benodigd voor een aankoop:

Immatriculatie-of registratienummer (de immatriculatie wordt vervangen door een 

registratie)

Naam vaartuig

Type vaartuig
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Lengte

Max. snelheid

Aanduiding of de koper al dan niet de eigenaar is

MMSI: optioneel

Breedte

Max. diepgang

Max. hoogte

Vermogen

Ben je klaar, klik dan op bestel nu (rode pijl)
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Aankoop waterwegenvergunning

Na bevestiging wordt vervolgens de webshop geopend en dient de gebruiker de 

gebruikelijke weg te volgen voor de aankoop (bevestiging van goederen, 

factuurgegevens, betaalgegevens, enz.). 

Bij dit scenario wordt er gecontroleerd of er geen waterwegenvergunning reeds 

aangekocht is voor de betreffende periode. Deze controle wordt enkel uitgevoerd bij 

dit scenario aangezien er hierbij geen privacy issue is, bij de andere scenario’s is dit 

wel het geval.
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AANKOOP WATERWEGVERGUNNING

Scenario 2

• Je bent eigenaar van een vaartuig. Dit vaartuig is NIET 

gekoppeld aan je VisuRIS-account

• Je bent gebruiker
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Aankoop waterwegenvergunning

Je kan bovenaan via MIJN RIS naar mijn waterwegenvergunningen gaan
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Aankoop waterwegenvergunning

Zoals reeds aangehaald, geldt dit scenario niet-eigenaars van een vaartuig, als voor 

gebruikers die een vaartuig bezitten, maar die dit nog niet hebben kunnen koppelen 

aan hun VisuRIS-account.

Deze gebruikers moeten via de VisuRIS portal de waterwegenvergunning aankopen.

Volgende velden dienen verplicht ingevuld te worden:

Immatriculatie- of registratienummer of een ander identificatienummer dat je op 

het scherm kunt zien.

Naam vaartuig

Type vaartuig

Lengte

Max. snelheid

Aanduiding of de koper al dan niet de eigenaar is

MMSI: optioneel

Breedte

Max. diepgang

Max. hoogte

Vermogen

Het systeem controleert de ingevulde gegevens niet tijdens deze registratie, zodat het 
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aankoopproces heel laagdrempelig is. Het systeem zal dus ook niet controleren of dit 

vaartuig eigendom is van een andere persoon, noch dat er reeds een 

waterwegenvergunning aanwezig is voor dit vaartuig.

De aankoop wordt geregistreerd in de webshop én wordt toegevoegd bij het 

accountoverzicht van de VisuRIS-gebruiker.

Indien de gebruiker heeft aangeduid eigenaar te zijn van het vaartuig, wordt er 

automatisch een aanvraag aangemaakt om het eigenaarschap te claimen.
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Aankoop waterwegenvergunning

Je kan ook herinnering voor verlenging aanvinken. Dan krijg je email wanneer het 

bijna tijd is.
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BETALING

Na betaling van de waterwegenvergunning ontvangt de 

eindgebruiker een orderbevestiging van de webshop

Na betaling van de waterwegenvergunning ontvangt de eindgebruiker een 

orderbevestiging van de webshop.
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waterwegenvergunning

Je kan bovenaan via MIJN RIS naar mijn waterwegenvergunningen om je overzicht te

bekijken
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Dan kom je op je overzicht. Je kan bekijken welke vergunningen je al betaald hebt en

welke nog niet of welke je geannuleerd hebt.
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Je kan het openklikken en dan heb je meer info over je vergunning.

Je kan ook de factuur openen (rode cirkel).

Betaling via webshop zoals nu al het geval is

Eens een waterwegenvergunning is aangekocht, wordt deze vergunning zichtbaar 

gemaakt bij de accountgegevens van de VisuRIS-gebruiker onder ‘Mijn RIS’.

De gebruiker ziet hierbij de volgende zaken:

Startdatum van de vergunning

Einddatum van de vergunning

Kostprijs van de vergunning

QR-code, die tevens vergroot kan worden

Aankoopdatum

Link naar factuur/kredietnota

De gebruiker krijgt ook een overzicht te zien van reeds vervallen 

waterwegenvergunningen.

Vanuit dit overzicht heeft een gebruiker de mogelijkheid om een nieuwe of een 
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eerste aankoop van een Waterwegenvergunning te doen.
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QR code

Er wordt een print-out voorzien zodat een VisuRIS-gebruiker het betaalbewijs van de 

waterwegenergunning kan afdrukken, voorzien van een QR-code. Deze afdruk bevat 

volgende informatie:

Logo De Vlaamse Waterweg nv

Tijdstip van de afdruk

Naam van het vaartuig

Immatriculatie- of registratienummer van het vaartuig

Geldigheidsperiode van de waterwegenvergunning

Naam van de aankoper

Ordernummer

Nadat de gebruiker de waterwegenvergunning heeft betaald, wordt een e-mail 

verstuurd met een link naar de pagina in VisuRIS waar het waterwegenvignet (en deze 

print-out) te vinden is.
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Controle aan de kunstwerken

• Overzicht kunstwerkbedienaar via VisuRIS

• QR code op je vaartuig

• Toekomst: via VisuRIS app kan je locatie Delen

– Dit zorgt voor een hogere veiligheid voor de pleziervaart in de 

buurt van kunstwerken.

de QR code zichtbaar aan het raam te leggen/hangen voor efficiëntere controle

36


