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Bijscholing Scheepvaartreglementering 

Bloso centrum Hazewinkel 

Woensdag 2 april 2014, 19.30 – 22u. 

 

De bijscholing start met een openingswoord van de voorzitter, Dhr. Guy Haaze.  

 

De scheepvaartpolitie neemt daarna het woord en geeft uitleg over hun actieterrein, hun jurisdictie, hun 

vloot en het scheepvaartreglement.  

De uiteenzetting begint met een overzicht van de activiteiten van de vaarpolitie en hun bevoegdheden. 

Net als vele andere overheidsbedrijven moeten ze ook rekening houden met beperkte budgetten om hun 

taken uit te voeren. Goede planning en ervaring zijn grote troeven.  

Het gebied van de waterwegen in België wordt opgedeeld in 2 beheersmaatschappijen.  

1. NV De Scheepvaart  (Oosten) 

2. Waterwegen & Zeekanaal nv (wordt nog eens in 3 zones verdeeld)  

 
De scheepvaartpolitie wordt in zijn activiteiten geholpen door de gewone politie en luchtvaartpolitie. Ook 
wordt ze bijgestaan door een team technische middelen, dat vooral voor opsporingen en signalementen 
kan ingezet worden.  
 

VRAAG:  

Heb je een stuurbrevet nodig als je een training volgt met een motorboot? 

ANTWOORD: 

Je hebt een stuurbrevet nodig als je boot groter is dan 15m en/of sneller is dan 20 km/u. Deze 20 

km/u is de maximumsnelheid van de boot. Bij kleinere of tragere boten heb je geen stuurbrevet 

nodig.  

 

Op de Beneden Zeeschelde is roeien niet toegelaten zonder vergunning en begeleiding. Dit is zo omdat er 

geen motor aanwezig is in de boot, en de boot op deze manier niet snel genoeg plaats kan maken in 

noodgevallen. Op alle binnenwateren is het verder mogelijk om te roeien zonder motorbootbegeleiding.  

Stremmingsreglement voor wedstrijden 

Het is moeilijker geworden om de scheepvaart op te houden voor activiteiten. Stremming (de scheepvaart 

tegenhouden gedurende enkele uren) kan worden aangevraagd  bij de waterwegbeheerder en is mogelijk 

onder bepaalde voorwaarden. Het is ook verplicht om stremming aan te vragen voor activiteiten die 

doorgaan op een zondag.  
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Informatie over stremmingen of activiteiten op het water worden doorgegeven aan alle 

waterweggebruikers. Dit gebeurt vooral via marifoon. Op deze manier zijn ze allemaal op de hoogte van 

de activiteiten, los van mogelijke stremmingsregelingen. Via deze weg worden boten ook attent gemaakt 

op wrakken of andere punten van aandacht tijdens hun vaart. 

Daarom is het zo belangrijk om de georganiseerde activiteiten door te geven aan de waterwegbeheerder, 

die op zijn beurt de schippers kan waarschuwen. Marifoons houden ook de pleziervaart op de hoogte van 

activiteiten op zondag. Daarom is het ook verplicht om een vergunning aan te vragen voor roeiactiviteiten 

op zondag.  

Elke waterweggebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van de berichten die uitgestuurd worden 

(marifoon, papieren aan de sluis, internet…). Sluiswachters zijn ook op de hoogte van deze informatie.  

OPMERKING 

Oostende: Plassendale cup: stremming wordt altijd aangevraagd, maar soms krijgt men pas de 

week erna toestemming… Soms kan de administratie wat lang op zich laten wachten.   

 

VRAAG: 

wat zijn je rechten als roeier? Wat kan je zelf doen tegen hinderlijke vaart van motorboten? 

 

ANTWOORD 

Als plezier of beroepsvaart de roeiboten hindert is nodig dat de scheepvaartpolitie op de hoogte 

wordt gesteld. Men kan de gegevens van de boot noteren als er effectief nadeel werd 

ondervonden door de golfslag van de motorboot. De politie wordt verwittigd en ze komen ter 

plaatse. Er kan weinig gedaan worden aan onverantwoorde schippers waarbij er geen schade is of 

levensbedreigende situaties gecreëerd worden. Bij te snel of te dicht bij roeiboten varen is de 

kans op penalisering van de overtreders gering. Anders kan door het doorgeven van de 

overtreders verhaal gehaald worden bij de politie.  

Het probleem in Oostende kan aangekaart worden bij de scheepvaartpolitie van Oostende. Er kan 

aangevraagd worden dat een patrouille komt kijken tijdens een training om eventuele 

overtredingen vast te stellen.  

Bij situaties van agressieve jetskiërs of dronken motorbootbestuurders kan de lokale 

scheepvaartpolitie of het noodnummer 112 gebeld worden. Alle reglementen kan je op internet 

terugvinden.  

 

Een jetski zone is quasi nooit samen met een snelvaartzone. Het is wel mogelijk dat deze zones aan elkaar 

grenzen, of jetski’s door snelvaartzones varen naar hun toegewezen zone en omgekeerd. Maar beide 

(snelvaart én jetski’s) zijn verboden in andere zones waar er kan geroeid worden (= de gewone 

vaarzones), al is passage aan normale snelheid natuurlijk wel toegelaten. Omgekeerd zijn roeiboten niet 

toegelaten in snelvaartzones of zones voor jetski’s.  
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VRAAG 

Is het nodig dat roeiers een stuurbrevet bezitten? Ze roeien ten slotte in een boot die soms 

sneller dan 20 km/u vaart, of langer is dan 15m.  

 

ANTWOORD 

Een vaarbrevet is niet nodig voor ‘met spierkracht voortbewogen vaartuigen’. Dit is de 

verzamelnaam voor kano’s, kajaks, roeiboten, surfplanken en vlotten. Soms wordt in de 

wetgeving niet deze verzamelnaam gebruikt, maar de zinsnede: ‘kano’s, kajaks, vlotten en 

surfplanken’. Naar de geest van de wet mag hier toch verondersteld worden dat men het heeft 

over alle ‘met spierkracht voortbewogen vaartuigen’.  

 

Er rees discussie omtrent de verplichting van het hebben van een vaarbrevet voor een stuurman van een 

8+ boot. Een boot die langer is dan 15m én sneller kan gaan dan 20 km/u. Uit deze discussie kwam geen 

sluitend antwoord, maar de Vlaamse Roeiliga wenst wel stappen te ondernemen daar het duidelijk is dat 

stuurmannen best op de hoogte zijn van de vaarregels. Bij sommige schadegevallen met roeiboten wordt 

namelijk de stuurman verantwoordelijk gesteld. Om stuurbrevet te halen moet je minstens 18 jaar oud 

zijn, waar stuurmannen in realiteit meestal minderjarig zijn. De VRL zorgt in de toekomst voor een 

oplijsting van de belangrijkste aandachtspunten en een beknopt vaarreglement en opleiding voor 

stuurmannen.  

Volgboten hebben best een marifoon in de boot (hier hangen wel een aantal voorwaarden aan vast, met 

onder andere een vergunning en een marifoonbrevet om het toestel te kunnen hanteren). Voor gewone 

trainingen niet echt nodig. Een marifoon is een vereiste voor elke motorboot langer dan 7 meter.  

 

Voor zeeroeiboten is een vaarbrevet geen verplichting, doch heeft ze een verplichte uitrusting aan boord.  

Op zee is in België geen stuurbrevet nodig. De kapitein is gezagvoerder aan boord en neemt de algemene 

verantwoordelijkheid op zich. Deze persoon moet op de hoogte zijn van de reglementen. De andere 

inzittenden moeten luisteren naar de kapitein bij gevaarlijke situaties.  

De wet voorziet niet echt in het roeien. De scheepvaartpolitie stuurt ons nog de lijst door met verplichte 

uitrusting voor roeiboten op zee.  

 

BIV  

De belasting op inverkeerstelling. Dit is een verplichting die enkel voor motorboten geldt. 

 

Het immatriculatiedocument.  

Dit vervangt het vroegere immatriculatieplaat en is NIET nodig voor door spierkracht voortbewogen 

vaartuigen. KB 15/12/2013. 
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Het waterwegenvignet.  

Dit is verplicht voor ALLE boten vanaf 6 meter lengte, of voor kleinere boten die hoge snelheden halen, 

die gebruik maken van de waterwegen in Vlaanderen.  

Scheepvaartpolitie controleert de vignetten. De boete is dubbele van wat het vignet zou gekost hebben + 

het vignet nog eens aankopen. Sluiswachters controleren deze zaken ook. Een waterwegenvignet kost      

€ 80, en voor boten langer dan 12m: € 160. 

Wettelijk gezien zijn we verplicht om een waterwegenvignet aan te schaffen per roeiboot. Maar de 

beleidsvisie staat klaar om dit af te schaffen en in de overgangsperiode wordt de afwezigheid hiervan voor 

roeiboten gedoogd.  

Dit is de reden waarom bij toertochten roeiboten geen gebruik kunnen maken van de sluizen (dit is 

inbegrepen in het vignet).  

 

 

Verplichte uitrusting voor roeiboten bij het versassen: een reddingsvest per persoon.  

 

VRAAG 

Welke is de maximum toegelaten snelheid op kanalen? 

 

ANTWOORD 

Dit is afhankelijk van de diepte van de boot. Hoe dieper de boot, hoe trager hij verplicht is te 

gaan. Dit heeft te maken met de grotere golfslag die een diepere boot maakt. Deze 

reglementering kan je nalezen in het KB van 7 september 1950. Op kanalen is een maximum 

snelheid voor lichte boten van 15 km/u van kracht.  

 

 

Als een roeiboot een transit maakt door een snelvaartzone zijn de andere boten verplicht hier mee 

rekening te houden. Dit is onderdeel van het regel: ‘goed zeemanschap’. 

 

 

VRAAG 

Is het dragen van de lichten noodzakelijk bij varen in het donker, en welke lichten moeten dit 

zijn?  

 

ANTWOORD 

Is het wel nodig om bij donker weer op het water te gaan met een roeiboot? De zichtbaarheid 

van een roeiboot voor een schipper is sowieso al erg gering. Soms wordt een roeiboot pas heel 

laat opgemerkt, ook bij goed zicht. Wees hier terdege van bewust! De politie raadt het dan ook af 

om bij mist of donkere omstandigheden op een kanaal te gaan roeien.  

Als je dit toch doet is een rondom schijnend wit licht nodig op de boot.  
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VRAAG 

Vanaf hoeveel meter zicht kan er geroeid worden? 

 

ANTWOORD 

Zoals bij de vorige vraag wordt afgeraden om op een kanaal te gaan roeien als er geen 100% 

zichtbaarheid is. Je brengt jezelf en andere roeiers in een onveilige situatie als de zichtbaarheid 

niet perfect is. Een binnenschip kan namelijk niet zomaar uitwijken of tot stilstand komen. Clubs 

hanteren meestal de regel dat er minimum een zichtbaarheid van 1 km moet zijn om te roeien.  

 

 

Wist je dat…  

 Goed zeemanschap: Er is een scheepvaartreglement dat dient gevolgd te worden, maar er is een 

regel dat als er gevaar is voor een aanvaring je van deze regels mag en moet afwijken, anders ben 

je geen goede zeeman! Ten allen tijde moet je aanvaringen vermijden, zelfs al heb je voorrang.  

Ten allen tijde moet men rekening houden met de andere waterweggebruikers, met jezelf, met 

de beperkingen van het schip, met het zicht… Totaal anders dan op de weg, waar voorrang, 

voorrang blijft.  

 Vissers moeten in principe uitwijken voor roeiers! Art. 92. Van het KB 07/09/1950 zegt: De 

visschers mogen de scheepvaart hoegenaamd niet hinderen; wanneer ze ophouden te visschen, 

moet zij de palen en staken, waaraan hun netten vastgemaakt waren, wegnemen. 

 

Website federale politie: http://www.polfed-fedpol.be/org/org_dga_spn_nl.php  

 

 

Noodnummers: 

Politie – Hulpdiensten 101 

Europees telefoonnummer in geval van nood 112 

Brandweer en ziekenwagen 100 

Antigifcentrum 070/245 245 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=1935101530&caller=archive&fromtab=wet&la=N&ver_arch=014#Art.91
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?N=&=&sql=(text+contains+(''))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=1935101530&caller=archive&fromtab=wet&la=N&ver_arch=014#Art.93
http://www.polfed-fedpol.be/org/org_dga_spn_nl.php
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Brandwondencentrum Brussel - 02/268 62 00  

 
Antwerpen - 03/217 75 95  

 
Gent - 09/332 34 90  

 
Leuven - 016/34 87 50 

 
Luik - 04/366 72 94  

 
Charleroi - 071/44 80 00 

 

Scheepvaart Politiezones: 

 

 Federaal Commando  

Fritz Toussaintstraat 8 

1050 Brussel 

Tel: 02 642 62 96  

Fax: 02 642 62 97 

 SPN Antwerpen 

Oosterweelsteenweg 62 

2030 Antwerpen 

Tel: 03 546 37 40 

Fax: 03 541 23 77 

 SPN Oostende  

Natienkaai 5 

8400 Oostende 

Tel: 059 56 15 30 

Fax: 059 56 15 59 



VLAAMSE ROEILIGA vzw 
Aangesloten bij de Koninklijke Belgische Roeibond vzw 
Huis van de Sport 
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent 
Tel: 09/243 12 50  
E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 
Website: www.vlaamse-roeiliga.be 

 

 

 SPN Nieuwpoort 

Watersportlaan 9 

8620 Nieuwpoort 

Tel: 058 22 40 30 

Fax: 058 22 40 33 

 SPN Gent  

Henri Farmanstraat 2 

9000 Gent 

Tel: 09 255 51 40 

Fax : 09 255 51 48 

 SPN Zeebrugge 

Veerbootstraat 1 

8380 Brugge 

Tel: 050 55 60 40 

Fax: 050 55 60 43 

 SPN Liège  

Rue Verte voie 1  

4041 Herstal (Vottem) 

Tel: 04 228 67 76 

Fax: 04 228 67 78 

 SPN TST 

Tel: 050 36 81 04 


