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Onderscheid zee en binnenwateren

Eerst en vooral dien je een onderscheid te maken tussen de organisatie van
evenementen binnenwateren en de organisatie van evenementen zee, er geldt
namelijk een volledig andere wetgeving. Daarnaast heb je ook nog de zeedijk- en
strandconcessies die opgemaakt zijn per kustgemeente.
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Zee

3.1

Wie mag een evenement organiseren?

Wat de strandclubs betreft hebben zij het alleenrecht op georganiseerde
sportbeoefening vanop hun insteekzone. Je kan daar als organisatie niet zomaar
aankomen en je manifestatie van start laten gaan.
Als privépersoon mag je steeds vrij gebruik maken van de insteekzones. Hou er wel
rekening mee dat voor verschillende watersportactiviteiten verschillende specifieke
reglementen kunnen bestaan (bijv. het gebruik van motorboten, zeilvaartuigen,
roeiboten, kites, windsurf etc. zijn onderworpen aan specifieke regels m.b.t. de zones
waar ze mogen worden gebruikt, de weerslimieten waarbij ze mogen worden
gebruikt, de uitrusting die je moet bij hebben of dragen…
Voor jachthavens aan de kust is het zo dat de (meeste) slipways vrij (openbaar) zijn,
maar als je als organisator ergens een tent of een andere tijdelijke infrastructuur wil
plaatsen moet je terecht bij de jachthavens. Zij beslissen waar, wanneer en hoe lang
deze geplaatst mogen worden. Let wel: niet alle slipways liggen op het terrein van
een jachtclub en niet alle terreinen in het havengebied liggen binnen een concessie
van een jachtclub. Soms worden die zaken beheerd door de havenkapiteinsdienst
van die haven.
Voor meer informatie hieromtrent kan je uiteraard steeds terecht bij de strandclubs
en jachthavens, die indien nodig de derogatie aanvragen bij het MRCC, het Maritiem
Reddings- en Coördinatiecentrum. Meer info over het MRCC vind je bij volgend
puntje.
Wie meer informatie wil over de wetgeving betreffende het organisatie van
watersportevenementen aan de kust of op binnenwateren kan steeds terecht bij een
van de watersportverenigingen, zoals bijvoorbeeld de VVW (Vlaamse Vereniging voor
Watersport), de Vlaamse Yachting Federatie, het Koninklijk Belgisch Yachting
Verbond (KBYV)… Hieronder vind je de contactgegevens van personen die je zeker
kunnen doorverwijzen naar de bevoegde dienst voor jouw vraag.
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Eward Deloof

Steven Desloovere

e-mail ewald@vvwheist.be
tel
+32 50 51 00 78

e-mail steven@vvwnieuwpoort.be
tel.
+32 58 23 52 32

www.vvw.be

www.vvw.be

Wie meer informatie wil over de wetgeving betreffende het organisatie van
watersportevenementen met kano, kajak, rafting of SUP’s op de binnenwateren en
op zee kan u steeds terecht bij De Vlaamse Kano en Kajak Federatie. VKKF biedt ook
handleidingen aan over veilig varen op de binnenwateren.
Steven Thys
Sporttechnisch coördinator
Recreatieve Sportbeoefening
e-mail steven@vkkf.be
tel
+32 484 15 14 10
www.nkv.be
Voor informatie over de reglementering inzake zeilen, surfen en SUP zowel op zee als
op de binnenwateren kan men ook bij de VYF terecht.
Vlaamse Yachting Federatie
e-mail info@vyf.be
tel
+32 9 243 11 20
www.vyf.be

3.2

Wat zegt de wet?

Je mag slechts op een beperkt aantal plaatsen vanop het strand “zee” kiezen. Dit kan
alleen via de zogenaamde “insteekzones”. Het agentschap Maritieme Dienstverlening
& Kust (AMDK) is hiervoor bevoegd. Aan de meeste insteekzones is een strandclub
gekoppeld door middel van een concessie. Derden kunnen daar dus niet zomaar
aankomen en een evenement organiseren. Je kan ook niet zomaar met motorboten
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vanop het strand vertrekken. (jetski’s zijn sowieso verboden en jetscooters kunnen
naar zee en terug via de havens (nooit van op het strand)). Ook jachthavens opereren
aan de hand van een concessie. Voor gebruik van het strand en de zeedijk buiten die
concessies moet je steeds de regels vervat in de lokale politieverordening volgen!
Om te weten waar de insteekzones zich bevinden kan je terecht op
http://www.kustcodex.be. Daar vind je alle politieverordeningen per kustgemeente.
Zowel de politieordeningen als de concessies moeten strikt gevolgd worden. In het
deeltje “strand en duinen” vind je alle informatie terug. In deze politieverordeningen
vind je ook de verplichte uitrusting terug en nog veel meer informatie.
Aangezien dit geen zo’n makkelijke materie is, raden wij echter steeds aan contact op
te nemen met de gemeente waar je het evenement wil organiseren. Zij kunnen je
dan verder verwijzen naar de strandclub of jachthaven bij wie je terechtkan met al je
vragen.
Voor meer vragen kan je ook terecht bij het Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening aan de Kust.
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening aan de Kust
(Agentschap MDK)
scheepvaartbegeleiding@vlaanderen.be

3.3

Aanvragen

Aanvragen moeten aangevraagd worden bij volgende instanties:
a.
b.

Er dient een aanvraag ingediend te worden met alle gegevens bij de
gemeente waar het evenement zou doorgaan
Voor de algemene organisatie op zee moet de nautische dienstchef van
het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum) gecontacteerd
worden. Het MRCC is een dienst van het Vlaamse gewest, meer bepaald
een onderdeel van het Agentschap Maritieme Dienstverlening aan de
Kust (agentschap MDK). Kort gezegd is het MRCC het meldpunt voor alle
gebeurtenissen die zich voordoen op zee. Contactgegevens vind je
hieronder.

Kapitein Réjane
Gyssens

rejane.gyssens@mow.vlaanderen.be

Maritime plein 3
8400 OOSTENDE

tel. 0474 78 03 17
http://www.scheepvaartbegeleiding.be/
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Andere telefoonnummers vind je hieronder.
Operationeel noodnummer MRCC

Operationeel noodnummer MRCC

Tel. +32 59 70 10 00

Tel. +32 59 70 11 00

Verkeersleider MRCC
administratief nummer

Nautisch verkeersleider MRCC
administratief nummer

Tel. +32 59 255 491

Tel. +32 59 255 490

c.

Ook moet toelating aangevraagd worden de cel Mariene Milieu van de
FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen. Meer informatie
hierover vind je op http://www.health.fgov.be/ > milieu > mariene
milieu > recreatie
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Binnenwateren

4.1

Wie mag een evenement organiseren?

Om te weten of je op zelfstandige basis je evenement kan opstarten, dien je eerst
contact op te nemen met de gemeente waar je je evenement zou willen laten
doorgaan.

4.2

Wat zegt de wet?

In Vlaanderen zijn er 2 grote groepen van wateren waarop wordt gevaren. We
hebben de bevaarbare waterwegen en de onbevaarbare waterlopen.
 Op de bevaarbare waterwegen val je als kano/kajakvaarder/andere kleine
vervoersvaartuigen onder de wetgeving die van toepassing is op de
pleziervaarder.
 Op de onbevaarbare waterlopen dient men rekening te houden met wat
wenselijk is voor de natuur.

4.2.1

Bevaarbare waterwegen

Dit zijn waterwegen die onder het beheer zijn van de waterwegbeheerders op
onderstaande kaart. Deze zijn gedefinieerd als bevaarbaar omdat ze ook bevaren
worden door beroepsvaart en of pleziervaart (yachting). Als kanoër, kajakker of
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roeier worden we meegerekend onder de pleziervaarders en meer specifiek als "door
spierkracht aangedreven vaartuigen".
Voor meer informatie en de volledige geldende wetgeving op de waterwegen kan je
terecht op de website http://www.mobilit.belgium.be/.
Als pleziervaarder dient men, behalve bij kano’s en kajaks, waterfietsen, vlotten,
zeilplanken en andere niet gemotoriseerde vaarvoertuigen ook steeds een
"immatriculatie aanvraag" te doen bij FOD Mobiliteit en Vervoer via
http://www.mobilit.belgium.be/ > Scheepvaart > Pleziervaart > Vaartuig >
Immatriculatie > Vraag hier online je immatriculatie aan.
Alle informatie omtrent de pleziervaart op de binnenwateren vind je ook terug in het
“Vademecum van de pleziervaart”, opgesteld door FOD via
http://www.mobilitit.belgium.be/ > Scheepvaart > Pleziervaart > Wat nodig om te
varen > Helemaal onderaan: “Vademecum van de pleziervaart”. Verder kan je voor
informatie ook de brochure raadplegen die de waterwegbeheerders samengesteld
hebben om u op een verstaanbare manier kennis te laten maken met de
reglementering. Deze brochure vind je terug via de rubriek “Downloads en
publicaties” op de website http://www.waterrecreatie.be/.
Ook op de website www.waterrecreatie.be (die in verschillende talen beschikbaar is)
vind je heel wat informatie terug, zoals de kaart met de bevaarbare waterwegen.

4.2.2

Onbevaarbare waterlopen

Vlaanderen is opgebouwd uit verschillende
stroombekkens. Het beleid hieromtrent wordt
gecoördineerd door de CIW (Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid). Op de website vind je een kaart
terug in interactieve vorm. De website
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/ is tweetalig
opgesteld.

4.3

Aanvragen

Om een evenement op binnenwateren te organiseren heb
je de toelating nodig van de waterwegbeheerder. Opgelet:
dit brengt kosten met zich mee als je een evenement
organiseert. Bij het organiseren van een activiteit is dit niet
zo. Alle contactinformatie van de verschillende waterwegbeheerders van de
waterlopen, nationaal en internationaal, kan je terugvinden op de website
http://ris.vlaanderen.be/ > nuttige links en adressen.

7

In West-Vlaanderen zal je vooral Waterwegen en Zeekanaal contacteren.

NV De Scheepvaart

NV Waterwegen en Zeekanaal

Havenstraat 44
3500 Hasselt

Oostdijk 110
2830 Willebroek

Tel.
Fax

Tel
Fax

+32 (0)1 129 84 00
+32 (0)1 122 12 77

info@descheepvaart.be

+32 (0)3 860 62 11
+32 (0)3 860 62 78

info@wenz.be

Wie meer informatie wil over de wetgeving betreffende het organisatie van
watersportevenementen aan de kust of op binnenwateren kan steeds terecht bij een
van de watersportverenigingen, zoals bijvoorbeeld de VVW (Vlaamse Vereniging voor
Watersport), de Vlaamse Yachting Federatie, het Koninklijk Belgisch Yachting
Verbond (KBYV)… Hieronder vind je de contactgegevens van personen die je zeker
kunnen doorverwijzen naar de bevoegde dienst voor jouw vraag.

Eward Deloof

Steven Desloovere

e-mail ewald@vvwheist.be
tel
+32 50 51 00 78

e-mail steven@vvwnieuwpoort.be
tel.
+32 58 23 52 32

www.vvw.be

www.vvw.be
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Wie meer informatie wil over de wetgeving betreffende het organisatie van
watersportevenementen met kano, kajak, rafting of SUP’s op de binnenwateren en
op zee kan u steeds terecht bij De Vlaamse Kano en Kajak Federatie. VKKF biedt ook
handleidingen aan over veilig varen op de binnenwateren.
Steven Thys
Sporttechnisch coördinator
Recreatieve Sportbeoefening
e-mail steven@vkkf.be
tel
+32 484 15 14 10
www.nkv.be
Voor informatie over de reglementering inzake zeilen, surfen en SUP zowel op zee als
op de binnenwateren kan men ook bij de VYF terecht.
Vlaamse Yachting Federatie
e-mail info@vyf.be
tel
+32 9 243 11 20
www.vyf.be
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Algemene voorwaarden

De methodologische gids op de website www.transsport.be / www.transsport.fr is
een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over wetgeving bij het organiseren van
evenementen. Organisatoren vinden er basisinformatie op maat. TransSport doet zijn
uiterste best om juiste, up-to-date informatie voor te schotelen. We zijn niet
verantwoordelijk voor mogelijk foutieve of onvolledige informatie. Alle informatie in
de gids is van algemene, informatieve aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald
wordt. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, raadpleegt u de adressen
die in de gids vermeld staan. Op of via de site gevonden informatie en documenten
mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden
beschouwd. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder
aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Als u onjuistheden vaststelt in de Nederlandstalige documenten, kan u contact
opnemen met Liesa Gesquière, projectmedewerkster TransSport via het e-mailadres
liesa.gesquiere@west-vlaanderen.be of telefonisch via 050 40 72 07. Voor
onjuistheden in de Franse documenten kan u contact opnemen met Jean Dupire,
projectmedewerker TransSport via het e-mailadres jean.dupire@cg59.fr of
telefonisch via +33(0)3.59.73.57.99. Verdere contactinformatie vindt u bij de rubriek
"contact" in de navigatiebalk van de website www.transsport.be of
www.transsport.fr. De partners van TransSport spannen zich in om moeilijkheden
van technische aard te voorkomen. Het kan echter niet gegarandeerd worden dat de
website www.transsport.be / www.transsport.fr volledig vrij is van technische
problemen. TransSport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van zijn website of van de op of
via de site ter beschikking gestelde informatie. Onder het brede begrip schade vallen
alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere
gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
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