
Herziening wetgeving 
BRANDINGSPORTEN 



HERZIENINGSTRAJECT  

• Staten-Generaal van de Watersporten (feb. ‘15) 

• Workshop (maart ‘15)  

• Bilaterale contacten + ontvangen adviezen 

• Bezoek aan kustbesturen (2015-2016) 

• Bespreking voorstellen 



VASTSTELLINGEN  

• Huidige wetgeving: onduidelijk & vatbaar voor 
interpretatie 

• Gebrek aan coherentie  

• Sporters ondervinden problemen met 7-bft-regel en 
handstakellichten 

• Geen aangepast kader voor nieuwe sporten (SUP, 
etc.) 

• Administratieve lasten 



HUIDIGE WETTELIJKE BASIS 
• Federaal: 

– KB van 15 maart 1966 betreffende de vlaggenbrieven en 
de uitrusting van pleziervaartuigen 

– KB van 4 augustus 1981 houdende politie- en 
scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, 
de havens en de stranden van de Belgische kust 

• Lokaal: 

– Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot het 
strand en duin 



HUIDIGE WETTELIJKE BASIS 

• Terminologie: ‘Plankzeilers en –vliegers’  

• Mogen niet in zee vanaf 7 beaufort 

• Verplicht isothermisch pak + twee handstakellichten 

• Iedere beoefenaar van het plank- en powervliegeren 
dient een genummerde lycra van de watersportclub 
te dragen + talis te bevestigen 

• Jetski’s mogen enkel zee kiezen vanuit de haven  

• Vergunningsplicht van wedstrijden/sporten in 
groepsverband 

 

 

 

 



2016: KONINKLIJK BESLUIT 
BRANDINGSPORTEN 

• Doel: Eén geïntegreerd KB voor sporten die vanaf het 
strand naar zee vertrekken (=brandingsporten) 

• Ontwerp opgesteld op basis van herzieningstraject 

• Vandaag: voorstelling van ontwerp 

  



2016: KONINKLIJK BESLUIT 
BRANDINGSPORTEN 

• MAAR:  

– Nu opstart van adviesprocedure (Raad van State, 
Gewesten, Inspectie Financiën,..) 

– Finaal: mikken op 01/07/2016 

DUS: tijdelijk nog huidige wetgeving actief 



PRINCIPES 

• UNCLOS – Internationaal principe: 

 

“Alles wat niet uitdrukkelijk verboden is, is toegelaten 
op zee” 

 

 Vrije sportmentaliteit 

 Geen regulitis 

 



Ontwerp van KB 
BRANDINGSPORTEN 



DEFINIËRING 

• Brandingsporten 

 

‘Elke sportactiviteit beoefend met tuigen voor 
brandingsporten die zee kiezen vanaf het strand met 

uitzondering van de vaartuigen bedoeld in artikel 37 § 1 
van het KB van 4 augustus 1981’ 

 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



DEFINIËRING 

Waarom?  

• Focus op brandingsporten: artikel 37: roeiboten, 
pleziervaartuigen  hervorming/harmonisatie 
pleziervaart  

• Duidelijke definiëring 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



• Tuigen voor brandingsporten:  

‘Materiaal dat gebruikt wordt om brandingsporten te 
beoefenen met inbegrip van surfplanken, peddels, 

windsurftuigen, jetski’s, jetscooters, kites, pedalo’s en 
rafts’ 

 niet-limitatieve lijst 
 

 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



• Tuigen voor strandvermaak: 

 

‘Toestel gebruikt door de strandrecreant bij het spelen 
op het strand met inbegrip van luchtmatrassen, 

strandballen en plastieken bootjes’  

 Vallen niet onder dit besluit 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



Dus: 
 
Besluit is van toepassing op: 
- Brandingsporten 
- In bepaalde gevallen: vaartuigen zoals 

bedoeld in artikel 37 
 
Niet van toepassing op :  
- Tuigen voor strandvermaak 
- Reddingsdiensten 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



OPDELING IN ZONES 
• KUSTZONE: de zone tot een halve zeemijl; 

• ZEEZONE: de zone voorbij een halve zeemijl; 

• INSTEEKZONE: de door het Vlaamse Gewest aangewezen zones 
in de kustzone die werden aangewezen voor het beoefenen van 
brandingsporten; 

• ZWEMZONE: de door het Vlaamse Gewest aangewezen zones 
voor zwemmers; 

• VEILIGHEIDSZONE: de zone tussen de zwemzone en 200 meter; 

• BUFFERZONE: de zone aangeduid door het Vlaamse Gewest aan 
de zijkant van een zwemzone en veiligheidszone; 

 Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



ZEEZONE 

KUSTZONE 



UITOEFENING SPORT 

• Brandingsporten verboden in zwemzone, 
bufferzone, veiligheidszone en havens 

• Brandingsporten verboden tussen zonsondergang 
en zonsopgang maar afwijking mogelijk 

 

 Van 7-bft-regel is er dus geen sprake meer 

 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



VEILIGHEIDSUITRUSTING 

• Insteekzone: isothermisch pak 

• Kust- en zeezone: isothermisch pak + aangepast 
middel voor het versturen van noodsignalen 

• Jetski/Jetscooters: idem + reddingsvest 

 Middel voor noodsignalen: Moet voldoen aan de 
internationale verplichtingen en bij voorkeur een 
plaatsbepaling weergeven 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



WEDSTRIJDEN OF ACTIVITEITEN IN 
GROEPSVERBAND 

• Enkel vergunning noodzakelijk voor activiteiten in de 
zeezone (dus voorbij halve zeemijl) 

• Vergunning 3 weken voordien aan te vragen bij 
dienst Vlaams Gewest 

• Vlaams Gewest kan indien nodig activiteit weigeren 
of bijkomende voorwaarden opleggen 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



JETSKI/JETSCOOTERS  

 Kunnen sowieso vanuit havens zee kiezen 

+ Mogelijkheid voor Vlaams Gewest om ook 
insteekzone(s) vanaf het strand aan te duiden 

Federaal minister kan bijkomende voorwaarden 
opleggen in de insteekzones.  

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slide 6 & 7 
van deze presentatie. 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

• Een algeheel verbod op brandingsporten aan de 
ganse Belgische kust, of op bepaalde plaatsen aan de 
Belgische kust, kan worden opgelegd door de 
gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 

– Beperkte tijd  

– Voor de veiligheid van de scheepvaart  
of bij activering van de noodplannen op zee of land 

• Brandingsporters zijn ten alle tijde verplicht 
instructies van de overheidsdiensten na te leven 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



OPHEFFING VAN OUDE BEPALINGEN 

• KB 1966 (art 17): ‘Plankzeilers moeten een isotherm 
pak in goede staat dragen en twee waterdicht 
verpakte handstakellichten bij zich hebben. De 
zeilplanken moeten voorzien zijn van een 
bevestigingssysteem van de mast aan de plank’ 

• KB 1981: art 37bis: 7-beaufort + art 38: wijziging 
terminologie + art  39: halve zeemijl 

Deze artikelen zijn onder voorbehoud van de verdere wettelijke procedure conform slides 6 & 7 
van deze presentatie. 



ALGEMEEN  

• Minister van maritiem vervoer is belast met 
uitvoering van dit besluit 

 

Verdere aanpak: 

- Wettelijke procedure (advies RvS, IF, …)  

- Van kracht: mikken op 01/07/2016 

- Herziening/harmonisatie pleziervaart  

 

Daarna: evaluatie 

 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT 

          Bart Tommelein                @BartTommelein      Bart Tommelein                info@tommelein.fed.be 


