1 Doorvaartvignet kopen en activeren
Hebt u een pleziervaartuig en wilt u door Amsterdam varen zonder af te meren? En hebt u
geen BHG-vignet? Dan hebt u vanaf 1 januari 2022 een geactiveerd Doorvaartvignet nodig.
Op deze pagina leest u hierover meer. U vindt hier ook informatie over de mogelijkheid om
24 uur af te meren.

2 Wat is het?
Een vignet heeft een chip. Wij kunnen hiermee de drukte op het water in de gaten houden.
Als dat nodig is nemen wij verkeersmaatregelen. Wij kijken via de chip niet naar individuele
boten. Maar alleen naar het vaarverkeer in het algemeen.
2.1 Voor wie?
Alle pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor moeten een
vignet hebben als zij door Amsterdam varen. Kano’s en kajakken zonder motor hoeven geen
vignet te hebben. Hetzelfde geldt voor opblaasbare boten zonder harde bodem. Ook
roeiboten en zeilboten van een onderwijsinstelling, een opleidingsinstituut of een vereniging
hebben geen vignet nodig, maar wél als ze verhuurd worden.
Een vignet is verplicht vanaf 2022 voor het Amsterdamse binnenwater in alle stadsdelen.
Dus ook op de volgende doorgaande vaarroutes:
 Kostverlorenvaart, onderdeel van de Staande Mastroute


Nieuwe Herengracht van de Amstel naar het IJ. Het IJ zelf is uitgezonderd.

2.2 Buiten Amsterdam
Ook als u buiten Amsterdam woont en soms door Amsterdam vaart hebt u een
Doorvaartvignet nodig. U koopt er een hieronder bij Doorvaartvignet kopen.
2.3 Als u 1 keer of vaker gaat afmeren
Gaat u ook afmeren? Dan zijn er 2 mogelijkheden:
 U koopt een Binnenhavengeldvignet (BHG). U mag dan een jaar lang afmeren in
Amsterdam.


Aan uw Doorvaartvignet zit eenmalig ’24 uur afmeren’ gekoppeld. U activeert deze
op de dag dat u wilt afmeren. U mag dan 24 uur lang afmeren in Amsterdam. Wilt u
later in het jaar nog een keer afmeren? Dan koopt u ‘24 uur afmeren’ voor € 30,-.
Lees hieronder verder over het kopen en activeren bij ‘24 uur afmeren'.

2.4 Vignet alleen voor pleziervaartuigen
U kunt een vignet alleen gebruiken voor een pleziervaartuig. Het vignet is niet bedoeld voor
objecten zoals vlonders aan woonschepen of voor varende tuinen. Hiervoor moet u een
vergunning aanvragen.
2.5 Overnachten
Het is niet zomaar toegestaan om te overnachten op uw boot. Ook niet als uw boot een
vignet heeft of als u ’24 uur afmeren’ hebt gekocht. Dat mag alleen op speciaal daarvoor
aangewezen locaties. U kunt bijvoorbeeld op een passantenplek in een jachthaven
overnachten.

3 Doorvaartvignet kopen
U kunt hier een Doorvaartvignet kopen voor uw pleziervaartuig. U kunt dit hier direct online
doen.
3.1 Doorvaartvignet kopen
1. Klik op de link hieronder.
2. Vul uw gegevens en de gegevens van uw boot in.
3. Kies voor normale bezorging of spoedbezorging.
4. Kies uw manier van betalen.
5. Controleer uw gegevens.
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3.2 Hoe lang duurt het?
Als de gemeente uw betaling ontvangen heeft wordt het vignet met de gewone post
toegestuurd. U kunt het ook met een spoedbezorging laten thuisbezorgen. Dat kost dan €
12,50.
3.3 Activeren
U moet na ontvangst uw vignet nog activeren. U ontvangt per e-mail informatie over hoe u
dat doet. Meer hierover leest u ook onder het kopje
3.4 Doorvaartvignet activeren.
Let er op dat de post iets langer doet over bezorging buiten Nederland.

4 Kosten
Een Doorvaartvignet kost € 40,- en is 3 kalenderjaren geldig. U mag dan 3 jaar onbeperkt
varen door Amsterdams water: het kalenderjaar dat u het koopt én de 2 volgende
kalenderjaren. U ontvangt geen geld terug als u in die periode uw boot verkoopt of niet meer
in Amsterdamse wateren komt.
‘24 uur afmeren’ kost € 30,-.
4.1 Betalen
U betaalt online met iDEAL, bij het kopen van uw Doorvaartvignet of ‘24 uur afmeren’.

5 Handhaving
Uw boot moet een geldig en geactiveerd vignet hebben als u door Amsterdam vaart. Heeft
uw boot dat niet? U kunt een boete krijgen van € 95,- als u zonder geldig Doorvaartvignet
door Amsterdam vaart. Activeer uw vignet daarom direct.

6 Doorvaartvignet activeren
Als u uw Doorvaartvignet ontvangen hebt, moet u dit activeren voordat u in Amsterdam gaat
varen. Activeert u uw vignet niet? Dan kunt u een boete krijgen.

6.1 Zo activeert u uw vignet
U ontvangt de informatie en een stappenplan over het activeren samen met uw
Doorvaartvignet. U krijgt ook een e-mail met daarin een activatiecode om uw vignet te
activeren.
1. Noteer het nummer van uw vignet (de letters AM en 5 cijfers).
2. Klik op de kop Vignet activeren hieronder.
3. Vul uw vignetnummer en activatiecode in.
4. Upload een foto van uw gehele boot. Dit is niet verplicht, maar het kan nuttig zijn
wanneer uw boot vermist of gestolen is.
5. Plak het nieuwe vignet linksachter op uw boot.
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U ontvangt een bevestiging per e-mail als de activatie gelukt is.
6.2 Handhaving
Uw boot moet een geldig en geactiveerd vignet hebben als u door Amsterdam vaart. Heeft
uw boot dat niet? U kunt een boete krijgen van € 95,- als u zonder geldig Doorvaartvignet
door Amsterdam vaart. Activeer uw vignet daarom direct.
6.3 Activatiecode
Het kan zijn dat uw activatiecode in de spambox van uw e-mail terecht is gekomen.

7 ’24 uur afmeren’
'24 uur afmeren' wordt gekoppeld aan uw Doorvaartvignet. Dat Doorvaartvignet moet eerst
geactiveerd zijn. ‘24 uur afmeren’ is direct na aanschaf geldig. U kunt ‘24 uur afmeren’ dus
niet van tevoren kopen.
Is uw boot langer dan 10 meter? Dan mag u niet afmeren.
7.1 ‘24 uur afmeren’ kopen
1. Klik op de link hieronder.
2. Vul het nummer van uw geactiveerde Doorvaartvignet in.
3. Vul uw gegevens in.
4. Kies uw manier van betalen.
5. Controleer uw gegevens.
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7.2 ’24 uur afmeren’ activeren
Koopt u ’24 uur afmeren’? dan is deze direct geactiveerd.
Wilt u gebruik maken van de ‘24 uur afmeren’ die u kreeg toen u uw Doorvaartvignet kocht?
Dan moet u dit activeren op het moment dat u hem wilt gaan gebruiken. Klik hiervoor op de
blauwe knop hieronder. U hebt bij de koop van het Doorvaartvignet een vouchercode
gekregen voor ’24 uur afmeren’. Vul deze in het betaalscherm in. U hoeft dan niet te betalen.
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7.3 Hoe lang duurt het?
Als de gemeente uw betaling heeft ontvangen, dan is ’24 uur afmeren’ direct geldig

