
Hoe oud moet je zijn?
 � Minimaal 18 jaar voor een snelle motorboot die harder kan dan  

20 km per uur.
 � Minimaal 12 jaar voor een motorboot die maximaal 13 km per uur  

kan en minder dan 7 meter lang is.
 � 16 jaar en ouder voor een motorboot die niet harder kan dan 20 km  

per uur.
 � Voor zeilboten en roeiboten korter dan 7 meter geldt geen  

minimumleeftijd.

Wanneer is een vaarbewijs verplicht?
 � Bij een snelle motorboot die harder kan dan 20 kilometer per uur.
 � Bij een boot tussen 15 - 25 meter, ook een zeilschip.

Meldingen vaaroverlast
Vaaroverlast kunt u melden bij Handhaving of Politie.

 � Telefonisch: Handhaving 0297-387575 (bereikbaar 8:00 - 23:oo)  
Politie 0900 8844 (vragen naar meldkamer Amsterdam). 

 � Digitaal via meldingsformulier overlast op  
https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/overlast-melden

Wat kost een overtreding?
 � Op een snelle motorboot of lange boot (15-25 mtr) varen zonder  

vaarbewijs: € 600,- boete. 
 � De snelheidslimiet overtreden: boete kan oplopen tot maximaal € 700,-.
 � De schipper heeft niet de vereiste leeftijd: € 220,- boete.  
 � Varen met een jetski/waterscooter op snelvaarbaan: boetebedrag wordt 

door de officier van justitie bepaald.  
 � Met een schip varen waar dat verboden is, bijvoorbeeld in de surfkom:  

€ 150 euro.  
 � Overlast door versterkt geluid op boten: € 150,- boete.
 � Ernstige overtredingen kunnen in het uiterste geval leiden tot  

inbeslagname van de boot.

Informatie over veilig varen
Op www.varendoejesamen.nl vindt u informatie over veiligheid aan boord.  
Hier vindt u ook de brochure ‘gasveilig‘ voor veilig gasgebruik aan boord.  
Kijk ook op www.aalsmeer.nl/waterveiligheid

 � Plezier op het water! Veroorzaak geen overlast  
voor anderen. Ook niet d.m.v. versterkte muziek.

 � Veilig! Vaar niet te hard.

 � Schoon! Neem afval mee! Of gooi het in de afvalbak.

 � Recreëren! Alleen op openbare toegankelijke plaatsen.

 � Schipper, gebruik geen alcohol.
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