
 

Geacht raadslid 

Onderstaand de antwoorden op de verschillende deelvragen met betrekking tot veiligheid 
op het water. 
 
Vraag 1: Heeft u een zicht op het aantal ongevallen? Kan u een overzicht geven voor de 
periode van 2018 t.e.m. juni 2022 (opgesplitst per maand)? 
 
Cijfers Scheepvaartpolitie Gent naar aanleiding van geregistreerde ongevallen: 

• 2018: 1 proces-verbaal  

• 2019: 3 processen-verbaal  

• 2020: 1 proces-verbaal 

• 2021: 2 processen-verbaal 

• 2022: nog geen vaststellingen (periode t.e.m. juni) 
 
Vraag 2: Hoeveel van die ongevallen gebeurden tussen gemotoriseerd en niet-
gemotoriseerd verkeer te water? 
 
In het totaal werden in de opgevraagde periode 7 processen-verbaal opgesteld. Al deze 
feiten deden zich voor tussen gemotoriseerde vaartuigen. Geen van de vaststellingen heeft 
betrekking op de "zachte" waterrecreatie. 
 
Vraag 3: Vraagt de stad Gent versterking voor de drukke zomermaanden (met evenementen 
zoals Gentse Feesten en Ode Gand) bij de Scheepvaartpolitie? 
 
Deze samenwerking tussen de Stad Gent, de Politiezone Gent en de Scheepvaartpolitie 
m.b.t. grote evenementen bestaat al jaren. De Scheepvaartpolitie wordt bij aanvragen voor 
evenementen op en rond het water betrokken en gevraagd naar advies ter zake. Op (grote) 
evenementen is de Scheepvaartpolitie steevast aanwezig zoals bijvoorbeeld de Gentse 
Feesten, OdeGand en de Slag om Gent. 
 
 
 
 
 



Vraag 4: Welke andere maatregelen zal u nemen om het water op de Gentse binnenwateren 
veilig te laten verlopen? 
 
De veiligheid te water en aan boord van de vaartuigen is in de eerste plaats een persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Het is aan de individuele waterweggebruiker om ervoor te zorgen dat 
hij of zij de nodige wettelijke bepalingen volgt m.b.t. vaarregels, uitrusting, inschrijving, ... 
 
De Scheepvaartpolitie staat in voor gericht toezicht op het binnenwater van Oost- en West-
Vlaanderen. Hiervoor is binnen de Scheepvaartpolitie een operationele analyse ontwikkeld 
voor het informatie gericht aansturen van onze vaartuigen. Zo wordt op het juiste moment 
het juiste middel naar de juiste plaats georiënteerd met een doelgerichte opdracht. 
 
Naast de informatiegestuurde werking worden door de Scheepvaartpolitie ook regelmatig 
niet aangekondigde acties uitgevoerd op de Gentse binnenwateren welke controleren op 
o.a. veiligheidsuitrusting aan boord en alcoholgebruik door de pleziervaarders.  
 
De Scheepvaartpolitie informeert de pleziervaarders over de regels en richtlijnen ter zake en 
zal hen ook te wijzen op de eerder aangehaalde individuele verantwoordelijkheden. 
 
Om deze regels en richtlijnen nog meer bekend te maken en de veiligheid op het water te 
garanderen, heeft de Stad Gent ’10 vaarregels’ opgesteld welke te consulteren zijn op de 
webpagina https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/wandelen-en-fietsen-gent/kano-en-kajak-

gent-wat-je-moet-weten. Sinds begin juli hangt een eerste infobord met de 10 vaarregels ook 
uit op het openbaar domein ter hoogte van de doorgang onder de brug van de 
Brusselsesteenweg. Bedoeling is om het aantal infoborden met vaarregels in de toekomst 
ook op andere plaatsen uit te hangen.   
 
Vraag 5: Is de stad vragende partij voor een stadsreglement voor (activiteiten op) de 
binnenwateren zoals in Brugge? 
 
Vooreerst wordt er op gewezen dat de situatie in Gent wezenlijk anders is dan die in Brugge. 
In Gent valt het merendeel van de waterlopen onder het beheer van de Vlaamse Waterweg, 
daar waar in Brugge meer waterlopen in beheer zijn van de Stad Brugge. 
 
De zogenaamde zachte recreatie op het water (kajak, kano, paddleboards en roeivaartuigen) 
heeft een uitdrukkelijke plaats gekregen in de visienota ‘Water in de stad Gent’ uit 2018 
(goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 4 oktober 2018, en ter 
kennis gebracht aan de gemeenteraad op 17 december 2018), een beleidsvisie welke 
gezamenlijk door de Stad Gent en de Vlaamse Waterweg werd ontwikkeld. 
 
Daarnaast is er reeds een politiereglement rond o.a. veiligheid op het water in Gent. 
https://stad.gent/system/files/regulations/Politieverordening%20overlast%20Gentse%20binnenwate
ren.pdf  

 
Specifiek voor de Gentse Feesten is er nog een politiereglement met aanvullende bepalingen 
rond o.a. aanmeerverbod en het verbod tot stilleggen van de vaartuigen. 
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Politieverordening%20Gentse%20Feesten%20
2022_0.pdf  
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Daarenboven is er nog afdoende reglementering, vervat in het KB 26/09/2006 houdende het 
Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren – APSB.  
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006092436&table_n
ame=wet  

 
Op Vlaams niveau is op 21/01/2021 het Vlaams Scheepvaartdecreet van kracht geworden. 
De Scheepvaartpolitie werkt samen met De Vlaamse Waterweg momenteel aan het 
handhavingsbeleid. Door de Stad Gent wordt bekeken in hoeverre het politiereglement 
hiervoor dient aangepast te worden. 
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