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1/ Herziening wetgeving pleziervaart: procedure & 

inhoud 

INHOUD

2/ Belang van duurzame recreatie op de Noordzee: 

Noordzee2050, Marien Ruimtelijk Plan, marien 

afvalplan
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DEEL 1:

HERZIENING WETGEVING PLEZIERVAART



PLEZIERVAART IN BELGIË 

Op heden: 43.000 vaartuigen geregistreerd

Pleziervaart : sector blijft groeien in ons land

Bijna 6.500 brevetten werden in 2017 

uitgereikt

Bijna 8.000 inschrijvingen in 2017



• Zowel van toepassing op zee als op binnenwateren

• Momenteel zeer versnipperd & verouderd:

o 7 wetten

o 15 koninklijke besluiten

o 5 ministeriële besluiten

• Doel hervorming: een actuele en gecoördineerde wetgeving

• Duidelijk kader voor zowel de gebruiker, wetgever als handhavingsdiensten

WETGEVING PLEZIERVAART



2015-2016

11/02/2017

Feb-april 2017

April – eind 
2017

Januari –
medio 2018

2018

PROCEDURE HERZIENING: Traject van overleg

Adviesprocedure 
gewesten

Fop & werkgroepen: 
uitwerking 
voorstellen

Staten-Generaal 
van de Watersport

Publieks-
consultatie

Verwerking FOP-
voorstellen & 

publieksconsultatie

Opmaak 
uitvoeringsbesluiten

1.659 reacties

Opmaak ontwerp 
wet

Voorstelling BBS

Beslissing 
ministerraad

Advies RvS + 
Parlement



INHOUD HERZIENING

Op vandaag: definiëring verspreid over verschillende wetgevende stukken

Nieuwe wetgeving:

SCHIP = elk tuig, met of zonder eigen beweegkracht, met of zonder waterverplaatsing, 

dat drijft of heeft gedreven en dat wordt gebruikt of geschikt is om te worden gebruikt als 

middel van verkeer te water met inbegrip van luchtkussenvaartuigen. 

Uitgezonderd: vaste tuigen, watervliegtuigen en amfibievaartuigen

INHOUD HERZIENING/WET



INHOUD HERZIENING

PLEZIERVAARTUIG = elk schip dat, al dan niet voor bedrijfs- of beroepsmatige doeleinden, 

aan pleziervaart doet of ervoor bestemd is, met uitsluiting van de schepen gebruikt voor 

het vervoer van meer dan twaalf passagiers;

PLEZIERVAARTUIG VOOR BEDRIJFS- OF BEROEPSMATIG GEBRUIK = elk pleziervaartuig dat 

wordt gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit, met of zonder 

winstoogmerk, door een onderneming of een natuurlijk persoon, ongeacht de plaats 

waar deze activiteit wordt uitgeoefend, evenals elk pleziervaartuig dat wordt 

geregistreerd door verhuurbedrijf;

-> Criterium: BTW-regelgeving

INHOUD HERZIENING/WET



INHOUD HERZIENING/WET

Op vandaag: enkel vaartuigen met een maximale lengte van 24 meter

Nieuwe wetgeving van toepassing op volgende vaartuigen:

- Geen maximale lengte (superjachten dus ook mogelijk!)

- Wel een minimum: 2,5 meter (<2,5 meter: grotendeels vervat in KB Brandingsporten)

Niet van toepassing op:

- Brandingsporten

- Kano’s/kajaks, gondels en waterfiets

- Tuigen voor strandvermaak

- Vaartuigen voor meer dan 12 passagiers 



INHOUD HERZIENING/WET

Op vandaag: Twee vormen van registratie afhankelijk van het vaargebied 

(binnenvaart/zee): vlaggenbrief en/of immatriculatiedocument

Nieuwe wetgeving:

- 1 unieke en verplichte registratie: de registratiebrief

- Voorwaarde: band met België: eigendom van Belgen of Belgische handelaren



Op vandaag: 5 jaar geldig

Nieuwe wetgeving:

- In theorie: onbeperkt tenzij vaartuig wordt verkocht/geërfd of grote wijzigingen aan 

vaartuigen 

- In praktijk (ifv correcte databank): 

- registratiebrief is 5 jaar geldig

- na 4,5 jaar krijgt men schrijven van DG Scheepvaart om 

gegevens/eigendomsrechten te bevestigen 

- bij bevestiging: kosteloos nieuw registratiedocument. 

Bijkomend: Koninklijk Besluit zal worden opgemaakt om ook ‘tijdelijke’ 

registratiebrieven mogelijk te maken voor handelaars (~garageplaten voor auto’s)

INHOUD HERZIENING/WET



- Geen enkel pleziervaartuig mag worden gebruikt zonder in staat van veiligheid te 

zijn, of wanneer de veiligheid van anderen in gevaar kan worden gebracht.

o Voorwaarden hiervoor zullen uitgewerkt worden in een Koninklijk Besluit

- Commerciële vaartuigen: certificaat van deugdelijkheid of een gelijkwaardig 

buitenlands certificaat noodzakelijk:

o 5 jaar geldig

• Verbod tot afvaart mogelijk

INHOUD HERZIENING/WET



- Op vandaag: lijst opgenomen in KB van 1966

- Nieuwe wet:

o Focus op doel van de uitrusting ipv een gedetailleerde omschrijving van wat 

nodig is (~cfr. Brandingsporten)

o De technische uitrusting van pleziervaartuigen zal in de uitvoeringsbesluiten 

geregeld worden: basis hiervoor is voorstel FOP

o Voor commerciële vaartuigen: strengere uitrustingsvereisten

INHOUD HERZIENING/WET



- Nieuwe wet voorziet regeling in uitvoeringsbesluiten, principes:

- Voor de individuele pleziervaarder (<24m) wijzigt er niets:

- Op zee: geen verplichte brevettering

- Op binnenwateren: situatie zoals nu

- Voor commerciële vaart:

- Op zee (BE wateren): versoepeling: van STCW-verplichting naar Yachtman (of 

gelijkwaardig)

- Op zee (internationaal): internationale verplichtingen via STCW

- Op binnenwateren: verplichte brevettering

- Praktijkkennis zal belangrijker worden in brevettering

INHOUD HERZIENING/WET



INHOUD HERZIENING/WET

- Wedstrijden/groepsactiviteiten: kosteloze vergunning

- Verplichte verzekering kan ingevoerd worden voor bepaalde categorieën van 

vaartuigen

- Handhaving:

- mogelijkheid zal worden ingevoerd om vaarbevoegdheidsbewijzen te schorsen 

bij zware/herhaaldelijke inbreuken

- Geen strafrechtelijke, enkel administratieve sancties zullen mogelijk zijn



TIMING INVOERING HERZIENING/WET

- Registratie: 01/01/2019

- Uitrusting/brevetten: 01/07/2018 

Uiteraard mits de nodige overgangsbepalingen

Blijf op de hoogte!

www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/herziening_van_de_wetgeving

en laat je emailadres achter https://nl.surveymonkey.com/r/2J5MBJX

https://nl.surveymonkey.com/r/2J5MBJX


Niet-
commerciële 

pleziervaarder

Vereenvoudigde 
registratie

Vaarbevoegdheidsbewijs: 
qua verplichting 

verandert er niets

Verhoogde veiligheid

Commerciële 
pleziervaarder

Op zee STCW-
problematiek: Yachtman 

(in Belgische wateren)

Op binnenwateren 
verplichte brevettering

Handelaars

Demonstratievaartuigen

Belgische Vlag

Groei (+ 24 meter)

Inzet op kwaliteitsvlag

INHOUD HERZIENING/WET



DEEL 2: Duurzame recreatie op de Noordzee



MARIEN RUIMTELIJK PLAN 2014-2020



HERZIENING MARIEN RUIMTELIJK PLAN 2020-2026

JANUARI 2017
FEBRUARI –
APRIL 2017

MEI – DEC 
2017

BEGIN 2018
MEDIO 
2018

APRIL 2020

START
CONSULTATIE 

STAKEHOLDERS

OPMAAK ONTWERP & 
VOORLEGGING 
RAADGEVENDE 

COMMISSIE

GOEDKEURING 
ONTWERP REGERING

PUBLIEKE 
CONSULTATIE

NIEUW MARIEN 
RUIMTELIJK PLAN 

2020-2026

+ NORTH SEA VISION
2050



VISIE 2050





Traject wordt verder gezet:

www.thinktanknorthsea.be



Marien afvalplan



STRIJD TEGEN MARIEN AFVAL



TEGEN 2050 MEER PLASTIC DAN VIS IN OCEANEN

PROBLEMATIEK MARIEN AFVAL

80% VAN HET MARIEN AFVAL BESTAAT UIT PLASTIC

20.000 TON PLASTIC AFVAL PER JAAR IN NOORDZEE

WERELDWIJD 12 MIO TON PLASTIC AFVAL PER JAAR 

= MEER DAN 1 VRACHTWAGEN/MINUUT

GEZAMENLIJKE AANPAK = CRUCIAAL

DAAROM: ACTIEPLAN MARIEN ZWERFVUIL 



MAATREGELEN

AANPAK AAN DE BRON (OP ZEE)

AFVALBELEID VAN ZEEHAVENS ONDERSTEUNEN

BIOLOGISCH AFBREEKBARE NETTEN ONDERZOEKEN



MAATREGELEN

FISHING FOR LITTER

VISSERS VERZAMELEN AFVAL IPV TERUG TE SMIJTEN

OVERHEID ZORGT VOOR OPHALING

PROJECT ONDERTUSSEN UITGEBREID NAAR 

WINDMOLENSECTOR

Onderzoek of pleziervaartsector hierin ook kan toetreden



Meer info? 

Kabinet Staatssecretaris De Backer:

info@debacker.fed.be 


