
Wat mag en wat mag niet op zee?

An Cliquet

In het augustus nummer 2003 van 
De Grote Rede verscheen reeds een bijdrage 
over wat mag en níet mag op het strand.
Nu zochten we voor jullie uít wat mag en níet 
mag op zee. Mag je zomaar eender waar en 
wanneer zwemmen of duiken ín zee, mag je 
mosselen plukken op de strandhoofden?
Op deze en ander vragen tracht volgend 
artikel een antwoord te bieden. De antwoor
den zijn een vereenvoudigde weergave van 
een ingewikkeld geheel van internationale, 
nationale en lokale wetgeving. We behandel
den enkel vragen over wat je ais individu mag 
of níet mag. Het gaat met andere woorden 
níet om professionele activiteiten zoals 
scheepvaart, commerciële pleziervaart, 
commerciële visserij, zandwinning, offshore 
windmolens plaatsen op zee enz.

1 Mag je (om het even waar en 
wanneer) zwemmen in zee?

Zwemmen in zee mag enkel op welbepaalde 
plaatsen en tijdstippen.

2  Mag je plassen in zee?

Je plas ophouden is de boodschap.

De kustreglementen bevatten geen expli
ciete bepalingen over plassen Ín zee. In een 
aantal gemeenten wordt expliciet bepaald 
dat het verboden ís op het strand te “ voldoen 
aan de natuurlijke behoeften” , of het strand 
“op eender welke wijze te bevuilen” .
Andere gemeenten bevatten dan weer ver
bodsbepalingen díe gaan over het openbaar 
domein, waar het verboden is te “ plassen, 
zijn gevoeg te doen o f uitwerpselen te 
leggen” , o f nog in een andere gemeente 
“ te wateren o f drek te leggen” .

In algemene zín vermelden de voorschrif
ten van sommige gemeenten dat “gedragin
gen moeten worden vermeden die het 
publiek in zijn eerbaarheidsgevoel kunnen 
kwetsen” , of zijn gedragingen verboden díe 
“ Ín strijd  zijn met de algemeen geldende

Zwemmen of baden is níet toegelaten ín 
de havens van de Belgische kust. Dît is 
bepaald ín het zogenaamde Kustreglement 
(Koninklijk Besluit 04.08.1981). Voorts heeft 
elke kustgemeente eigen reglementen ais 
het gaat over waar en wanneer mag worden 
gezwommen vanaf de stranden. De regle
menten verschillen van gemeente tot 
gemeente, maar vertonen ook heel wat gelij
kenissen. Zo heeft elke kustgemeente een 
afgebakende badzone. Zwemmen of baden is 
enkel toegelaten binnen deze (bewaakte) 
badzones. Onder baden wordt begrepen het 
verder dan kniehoogte ín het water gaan. Er 
wordt ook vaak aangegeven tot waar je ín zee 
mag zwemmen (doorgaans is dit ín een 
zone afgebakend door boeien). In de 
meeste gemeentereglementen wordt 
ook bepaald dat de badzones aan
gegeven zijn met een kenteken. In 
sommige reglementen staat dat 
zwemmen verboden Ís in bepaalde 
zones (bv. zones voor surfers).
Enigszins verrassend vermelden 
enkele reglementen nog steeds 
dat baden niet is toegelaten voor 
“ mensen die aan een besmettelijke 
ziekte lijden o f mensen met gebreken die 
afweer kunnen verwekken” .

Ook qua het tijdstip waarop 
mag worden gezwommen is er 
veel eensgezindheid: soms is dit ver
boden buíten de uren waarop de reddings

diensten werken; soms worden de uren door 
de gemeente bekendgemaakt. In de meeste 
reglementen Ís bepaald dat zwemmen verbo

den Ís in geval een ‘ rode vlag’ op het 
strand prijkt.

Overtredingen op deze polî- 
tiereglementen kunnen 
bestraft worden met politie- 
straffen. Mensen dienen de 
borden en vlaggen te respec

teren of de aan
wijzingen van 
de strandred- 
ders te vol
gen. Deze 
hebben echter 

geen bestraffen
de bevoegdheid. Theoretisch kan er 

politie worden bijgehaald, díe 
wel bestraffende bevoegd

heid heeft. De praktijk 
leert dat dit (nog) níet gebeurt.
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regels van fatsoen en eerbaarheid” , of is het 
verboden om “ op gelijk welke wijze aanstoot 
te geven” . Wat dit concreet betekent, zal van 
geval tot geval moeten bekeken worden. 
Maar je kan gerust aannemen dat ais een 
kleutertje plast in het water, dit niet zal aan
zien worden ais onfatsoenlijk. Voor een vol
wassenen daarentegen...
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Aan w ie behoort de zee?

De regels hieromtrent worden vastgelegd in 
het internationaal zeerecht. Het Internationaal 
Zeerechtverdrag van 1982 bepaalt waar en 
op welke manier de kuststaten bevoegdheden 
hebben over de zee en wat de rechten zijn 
van andere staten. Het gebied in zee dat aan
sluit bij het vasteland noemt men de territoriale 
zee. Het behelst de eerste 1 2 zeemijl of ca.
22 km en valt onder de soevereiniteit van de 
kuststaat. Dat wil zeggen dat een kuststaat 
hier over de volle rechtsmacht beschikt: hij 
kan wetten uitvaardigen, de natuurlijke rijk
dommen exploiteren enz. In een daarop aan
sluitende, zeewaarts gelegen zone, de zoge
naamde 'exclusieve economische zone' (EEZ), 
heeft het Internationaal Zeerechtverdrag een 
compromis gezocht tussen de belangen van 
de kuststaat en die van andere landen. De 
kuststaat heeft er weliswaar bevoegdheden - 
bijvoorbeeld om de natuurlijke rijkdommen te 
exploiteren - maar ook andere landen behou
den er bepaalde rechten zoals de vrijheid van 
scheepvaart. De exclusieve economische zone 
bedraagt maximum 200 zeemijl, maar is klei
ner in het geval van tegenoverliggende staten 
(zoals bv. het Verenigd Koninkrijk en België). 
Op het continentaal plat (de zeebodem en 
ondergrond voorbij de territoriale zee) heeft 
de kuststaat soevereine rechten voor de 
exploitatie van de natuurlijke rijkdommen.
De uiterste grens ervan valt veelal samen met 
de grens van de exclusieve economische zone 
(zoals bijvoorbeeld in België). Alle zeegebie
den die nog verder van de kust zijn gelegen 
behoren tot de zogenaamde 'volle zee'.
Daar geldt het principe van de vrijheid van de 
volle zee: iedereen mag er varen, vissen enz. 
België heeft dus soevereiniteit over de 
1 2 mijlszone en heeft bepaalde rechten op de 
exclusieve economische zone.

Hoe zit het met de zeebevoegd- 
heid binnen België?

In principe is de federale overheid bevoegd 
voor de zee. Deze bevoegdheid begint vanaf 
de basislijn, dit is de laagwaterlijn van gemid
deld laag laagwaterspring (GLLWS), zoals 
aangegeven op officiële zeekaarten.
Deze bevoegdheid strekt zich uit over de vol
ledige zeegebieden die onder Belgische 
bevoegdheid vallen (de territoriale zee van

■  Ook in Belgische zeewateren is de juridische begrenzing volgens het internationaal 
zeerecht terug te vinden. De eerste 12 zeemijl omsluit de territoriale zee en valt onder de soeve
reiniteit van de kuststaat. Daarbuiten zijn de bevoegdheden gedeeld met andere staten (AC)

12 zeemijl, het continentaal plat en de exclu
sieve economische zone). De federale over
heid is bevoegd voor milieubescherming en 
natuurbehoud op zee, maar ook voor scheep
vaart, zandwinning en militaire activiteiten. 
Door onze federale staatsstructuur heeft echter 
ook de Vlaamse overheid bepaalde bevoegd
heden: zo is de Vlaamse overheid bevoegd

voor het baggeren, voor de commerciële zee
visserij en voor het loodsen van schepen.
Ze is uiteraard ook bevoegd op haar grond
gebied, dit wil zeggen landinwaarts vanaf de 
basislijn. De Vlaamse overheid is dus 
bevoegd voor het strand (vanaf de basislijn), 
de duinen en de interne wateren (o.a. de 
wateren in de havens).

Basislijn 
3 zeemijl
6 zeemijl 
1 2 zeemijl 

24 zeemijl
Belgisch deel van de Noordzee

GAUFRE



3  Mag je (om het even waar en 
wanneer) surfen en kitesurfen?

Surfen en kitesurfen zijn aan heel wat regels 
onderworpen. Je kunt ze maar beter vooraf 
bestuderen.

Algemeen gesteld gelden volgende beperkin
gen op waar en wanneer je mag surfen.

Waar:
• Zeilplanken mogen níet ín zee in de bad
zones, maar enkel in de daartoe aangeduide 
zones.
• Zeilplanken mogen zich níet verder van de 
kust verwijderen dan een halve zeemijl 
(926 meter).
• Plankzeilen Ís verboden in de havens.
Er kunnen wel eventueel zeilcursussen 
worden gegeven, mits een vergunning.

Wanneer:
• Zeilplanken mogen geen zee kiezen bij 
windkracht van 7 Beaufort of meer.
• Plankzeilen Ís verboden tussen zonsonder
gang en zonsopgang.

Daarboven leggen de afzonderlijke 
gemeentereglementen nog bijkomende 
bepalingen op. Vrijwel alle gemeenten geven 
aan waar je mag surfen. Deze zone wordt 
aangeduid met boeien en valt buíten de bad
zones. Verschillende gemeenten stellen dat 
je op veilige afstand van de strandhoofden 
dient te blijven, maar deze ‘veilige’ afstand 
wordt níet nader omschreven. In verschillen
de gemeenten mag je ook niet verder dan 
200 meter voorbij de laagwaterlijn surfen, in 
plaats van de meer soepele halve zeemijl 
opgelegd via de algemene Vlaamse regle
mentering.

Ook over het tijdstip waarop mag gesurfd 
worden, zijn veel gemeentes strenger dan de 
algemene Vlaamse reglementering.
Zo stellen bijna alle kustgemeenten dat je 
enkel mag surfen bij helder weer. In één 
gemeente mag je slechts surfen tot een 
windsnelheid van 6 Beaufort - wat strenger is 
dan de algemene Vlaamse reglementering 
(7 Beaufort) -, in diverse andere gemeenten 
wordt de lat zelfs nog lager gelegd, 
bij 3 Beaufort vanuit zee en 4 Beaufort vanuit 
het land. In verschillende gemeenten ís 
surfen enkel toegelaten wanneer er strand- 
toezîcht is en de groene vlag gehesen.

4  Mag je met om het even welk 
voorwerp varen op zee?

Ja, dit mag, mits aan bepaalde veiligheids
eisen is voldaan.

Het Kustreglement legt een aantal veilig
heidsvoorschriften op over waar en wanneer 
vaartuigen mogen varen op zee. Onder een 
vaartuig wordt in het Kustreglement begre
pen: “ elk drijvend tuig, met inbegrip van 
vaartuigen zonder waterverplaatsing en 
watervliegtuigen, gebruikt o f geschikt om te 
worden gebruikt ais middel van vervoer o f 
verplaatsing te water**. Het Kustreglement 
bevat ook specifieke voorschriften voor 
pleziervaartuigen. In deze context wordt 
onder pleziervaartuig begrepen: “ een vaar
tuig dat al dan niet gebruikt voor winstge
vende verrichtingen in welke vorm ook, aan 
pleziervaart doet o f ervoor bestemd is**.

Algemeen gesteld, geldt dat:
• geen enkel vaartuig zee mag kiezen langs 

de stranden van de Belgische kust tenzij 
vanaf de plaatsen en binnen de grenzen die 
door de ambtenaren van het Agentschap 
Maritieme Dienstverleningen Kust zijn afge
bakend. Deze zones worden vastgelegd in de 
strandconcessîes die aan de gemeenten zijn 
toegekend (zie tabel pag. 12).

• vaartuigen van minder dan 20 meter lang, 
zo dicht ais veilig en uitvoerbaar mogelijk is, 
de stuurboordwal of het stuurboordstaketsel 
dienen aan te houden, en in ieder geval op 
tijd en ruim uit de weg van andere vaartuigen 
moeten blijven.
• een vaartuig het strand níet mag naderen 
tot op minder dan 200 meter.
• pleziervaartuigen in de havens de kortste 
wegmoeten nemen om hun bestemming te 
bereiken, zonder de veiligheid van de 
scheepvaart ín gevaarte brengen.
• roeiboten en pleziervaartuigen kleiner dan 
6 meter geen zee mogen kiezen indien 
buitengaats de van uit zee waaiende wind 
een kracht heeft van 3 Beaufort of de vanuit 
het land waaiende wind een kracht heeft van 
minimum 4 Beaufort. Dît geldt echter níet 
voor pleziervaartuigen die aan georganiseer
de wedstrijden of zeilcursussen deelnemen.

De veiligheidsvoorschriften inzake 
uitrusting ín zowel nationale ais gemeentelij
ke regelgeving worden hier níet verder 
besproken.

Bovendien bestaan er nog specifieke 
regels voor niet-gemotoriseerde vaartuigen 
(zoals roeibootjes, kano’s, kajakken) en voor 
zeilboten/gemotoriseerde vaartuigen.
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Overzicht van zones vanwaar vaartuigen vanaf het strand in zee mogen

De Panne • Insteekplaats voor catamarans
• Insteekplaats voor plankzeilen, plankvllegeren, 
plezlerbootjes en amflbleboot (ter hoogte van Leopold 1 monument)

• Insteekplaats voor pedalo’s

Koksljde • plankzeilen, plankvllegeren, plezlerbootjes (St Idesbald)
• 4 lokatles voor amfibleboot (St Idesbald, Koksljde-Bad, Schlpgatdulnen)

Nleuwpoort • 4 plaatsen voor amflbleboot

Mlddelkerke • sportvlssersbootjes (ter hoogte van Warandedulnen)
• amflbleboot (ten oosten van casino)

Oostende • enkel voor zeilboten, plankzeilen en plankvllegeren

Bredene • amflbleboot (Bredene-Bad)

De Haan • enkel voor zeilboten e.d.

Blankenberge • 1 plaats voor amflbleboot, de rest voor pedalo’s, zeilboten,...

Zeebrugge • enkel plankzeilen en -vliegeren

Knokke-Helst • zeii- en motorboten (t.h.v. Duinbergen)
• zeii- en motorboten (t.h.v. Het Zoute)
• andere (niet gemotoriseerde) vaartuigen over ganse gemeente

l\. 1. Mag je (om het even waar l\.2. Mag je (om het even waar en
en wanneer) in zee met wanneer) met zeilboten en gemoto-
een niet-gemotoriseerd vaartuig? riseerde vaartuigen varen?

Dit mag niet overal en om het even wanneer.

Enkele gemeenten hebben aanvullende 
reglementen voor nlet-gemotorlseerde vaar
tuigen. Zo bezit Blankenberge een reglemen
tering Inzake kajakken en kano’s (enkel In 
een bepaalde zone, bulten de badzone, 
tijdens de uren dat de reddingsdienst aanwe
zig Is). In verschillende gemeenten wordt ook 
bepaald dat het varen met kleine nlet-gemo
torlseerde rubberbootjes enkel Is toegelaten 
In de badzone.

Ook al dan niet gemotoriseerde zeilboten, 
pleziervaartuigen, waterscooters en jetski’s 
zijn onderworpen aan regels.

Het Kustreglement bepaalt hierover:
• zeilboten of om het even welke plezier
vaartuigen mogen niet In zee gaan In de 
badzones.
• zei (vaartuigen mogen niet laveren In de 
toegangsgeulen tot de havens van de 
Belgische kust of In de wateren van die 
havens. Ais ze zijn uitgerust met “ middelen

tot werktuiglijke voortbeweging” (op motor 
varen), moeten ze die In de toegangsgeulen 
en wateren van de havens gebruiken.

Er gelden ook specifieke beperkingen 
voor sportwedstrijden met (gemotoriseerde) 
vaartuigen. Sportwedstrijden mogen enkel 
worden gehouden mits een vergunning en 
zijn verboden In havens. 
Watersportwedstrljden zijn eveneens verbo
den In twee Europese speciale bescher
mingszones voor vogels (SBZi, ter hoogte 
van Westkust en SBZ2, ter hoogte van de 
Mlddenkust), en dit In de periode van 
1 december tot en met 15 maart.

Voorts omvatten verschillende gemeente- 
reglementen extra bepalingen Inzake zeil
boten en gemotoriseerde vaartuigen.
Voor pleziervaartuigen stellen de meeste 
gemeentereglementen expliciet dat dit 
slechts In aangedulde zones kan. Soms 
wordt ook gedetailleerd wanneer dit kan 
(tussen zonsopgang en zonsondergang, 
tijdens de uren van toezicht, bij helder weer). 
Vaak wordt ook vermeld dat het verboden Is 
In surfzones en dat pleziervaartuigen op een 
veilige afstand van strandhoofden moeten 
blijven.

In verschillende gemeenten Is het verbo
den om met waterscooters en jetski’s In zee 
te steken vanaf het strand. Een enkele keer 
wordt bepaald dat het varen met water
scooters verboden Is ln een zone van 200m 
vanaf de laagwaterlljn. In een andere 
gemeente Is het varen met waterscooters 
of jetski’s slechts toegelaten mits een mach
tiging van het Vlaamse agentschap MDK en 
de gemeente.

5 Mag je zomaar overal duiken en 
voorwerpen meenemen uit 
wrakken die op de zeebodem 
rusten?

Nee, je mag geen voorwerpen meenemen uit 
wrakken.

Volgens de Wrakkenwet van 2007 moet je 
wrakken of wrakstukken die je vindt Inde 
territoriale zee en die niet officieel gekend 
zijn, melden aan de zogenaamde ‘ontvanger 
der wrakken’. Het Is verboden om zonder 
voorafgaande machtiging van de ontvanger 
der wrakken enig wrak of wrakstuk boven te 
halen. Wanneer je dan voorwerpen uit wrak
ken of wrakstukken hebt bovengehaald, 
wordt de eigenaar ervan - Indien gekend - 
uitgenodigd om deze te komen afhalen. 
Indien de eigenaar niet gekend Is, wordt de 
vondst bekend gemaakt. De vinder dient de 
vondst één jaar te bewaren na de bekend
making. Indien de eigenaar binnen deze ter
mijn de vondst niet opeist, mag de vinder ze 
houden. Ingeval van wrakken of wrakstukken 
met archeologische of historische waarde 
kan de ontvanger der wrakken beslissen dat 
deze toch moeten worden afgegeven, mits 
het toekennen van een vergoeding aan de 
vinder. Ook In dit geval moet de overheid de 
vondst één jaar bewaren.
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Het zeereservaat Baai van Heist: de uitzondering op de regel

Naast het strandreservaat van de Baai van Heist ligt een klein zeereservaatje van slechts 
6,76 km2. In dit zogenaamd 'gericht marien reservaat Baai van Heist' zijn alle activiteiten 
verboden, behalve een uitgebreide lijst activiteiten die wel zijn toegelaten door de Wet 
marien milieu, zoals onder meer toezicht en controle, en de activiteiten op zee die vallen 
onder Vlaamse bevoegdheid (zoals zeevisserij).

In het Belgisch deel van de Noordzee bevindt zich momenteel slechts één klein zeereser
vaatje van minder dan 7 km . Het leunt aan bij het strandreservaat van de Baai van Helst 
(VLIZ-MD)

• vanaf kunstwerken of aanhorigheden van 
de havens mag in principe met kruisnetten of 
lijnen worden gevist in zover de scheepvaart 
er niet door wordt gehinderd (Kustregle
ment).
• in een perifere zeewaartse zone van 200m 
gemeten vanaf de waterlijn op de oostelijke 
en de westelijke strekdam van de Zeebrugse 
haven is het verboden om warrelnetten, 
kieuwnetten, schakels, fuiken of ander 
staand tuig te water te laten, achter te laten 
o fte  gebruiken (Ministerieel Besluit 
21.12.2006).
• in badzones en zones waar vaartuigen in 
zee mogen is het uitzetten vanaf het strand 
van netten of lijnen met haken verboden. 
Buiten deze zones mag dit slechts in een 
zone van 150 meter te rekenen vanaf de laag- 
waterlijn (Kustreglement).
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Voorts gelden er in diverse kustge- 
meenten nog specifieke reglementen inzake 
visserij.

In Blankenberge bestaat er een beperking 
op het vissen vanop de ‘pier’. In Bredene, 
Koksijde, Middelkerke en Oostende is er een 
reglementering voor de strandvisserij met 
lijnen.

In de strafwet wordt ook nog eens alge
meen bepaald dat het strafrechtelijk 
verboden is om voorwerpen die aan een 
ander toebehoren en die zij hebben gevon
den of die bij toeval in hun bezit zijn 
gekomen, bedriegelijk te verbergen of aan 
derden af te geven. Het is ook verboden zich 
ten onrechte een schat toe te eigenen.

6  Mag je (overal) aan sportvisse- 
rij doen (zowel vanop bootjes, ais 
vanop staketsels)?

Nee, er zijn beperkingen zowel voorde 
sportvlsserlj vanop havenstructuren ais voor 
deze op volle zee.

Op zee zijn er zones waar het verboden is 
te vissen of waar er slechts beperkte visserij 
is toegelaten:
• in de volledige zeegebieden zijn bepaalde 
sportvisserijactiviteiten verboden: het gaat

om recreatieve visserij waarbij gebruik wordt 
gemaakt van explosieven, verdovende of 
giftige producten, warrelnetten, schakels of 
geankerde kieuwnetten, drijfnetten en de 
recreatieve elektrische visserij (Koninklijk 
Besluit 21.12.2001).
• netten andere dan treilnetten, of lijnen met 
haken die vanaf vaartuigen worden uitgezet 
moeten bestendig aan een bemand vaartuig 
worden vastgemaakt. De netten mogen niet 
langer zijn dan 50 meter (Kustreglement).
• zeehengelaars mogen niet meer dan 20 kg 
kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 
15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon 
en per zeereis aan boord hebben 
(Ministerieel Besluit 21.12.2006).

Vanop het land gelden er evenzeer beperkin
gen over de toegelaten visserijzones of toe
gelaten visserijmethodes:
• in de vaargeulen en op de reden van havens 
is vissen verboden (Kustreglement).

7 Mag je afval gooien in zee?

Nee, gelukkig maar!

Het internationale MARPOL-Verdrag inza
ke verontreiniging door scheepvaart verbiedt 
het. Dit verdrag handelt over lozingen van 
afval of andere materie die voortvloeien uit 
de normale werking van schepen. Bijlage V 
van het MARPOL-Verdrag handelt over vuilnis 
afkomstig van schepen. Onder ‘vuilnis’ wordt 
begrepen alle voedsel en huishoudelijk afval, 
met uitzondering van verse vis en delen daar
van, die afkomstig zijn van de normale wer
king op een schip. Het is overal verboden om 
kunststoffen (plastiek) in zee te gooien.
De Noordzee is bovendien aangewezen ais 
‘bijzonder gebied’ onder deze bijlage, wat 
inhoudt dat er een algemeen lozingsverbod 
is voor vuilnis. Voedselresten mogen slechts 
buiten de 12-mijlszone worden geloosd.

Ook in de nationale wetgeving gelden er 
beperkingen. Het storten van afval of andere 
materie in zee is verboden in de hele zeege



bieden (Wet marien milieu). ‘Storten’ bete
kent het zich opzettelijk ontdoen in zee van 
afval of andere materie vanaf schepen.
Dit verbod is niet van toepassing op as van 
verbrande menselijke lijken (zie volgende 
vraag), niet-verwerkte vis, visafval en bij
vangst van vissersvaartuigen, baggerspecie 
en inerte materialen van natuurlijke oor
sprong (zoals rotsblokken, zand en grind).

Op grond van het Kustreglement is het 
bovendien verboden om enige vaste of vloei
bare, verontreinigende stof uit te storten in 
de territoriale zee. Het is voorts verboden om 
afbraak- en afvalresten, wrakken, wrakstuk
ken of dergelijke voorwerpen achter te laten 
op het openbare domein en om volledig ver
waarloosde vaartuigen in de havens te laten 
liggen.

8  Mag je as verstrooien ín zee?

Ja, as van nabestaanden mag onder bepaal
de voorwaarden op zee worden verstrooid.

Het is aan de gemeenteraad van de kust- 
gemeenten om asverstrooiingen op zee te 
organiseren. Een specifiek koninklijk besluit 
van 1990 over uitstrooiing van as in de terri
toriale zee legt de algemene voorwaarden 
vast. As mag enkel verstrooid worden op 
minimum 200 meter voorbij de kustlijn.
De burgemeester dient ervoor te zorgen dat 
de asverstrooiing ordelijk, welvoeglijk en met 
de aan de nagedachtenis van de doden 
verschuldigde eerbied verloopt. Het is ook 
aan de burgemeester om het tijdstip van de 
asverstrooiing vast te stellen. De asverstrooi
ing zelf mag enkel worden uitgevoerd door 
een gemeentebeambte en gebeurt door het 
in zee gooien van een in zee oplosbare asurn.

m Mag je dieren zoals zeevogels 
en zeezoogdieren vangen of doden? 
Mag je dieren die je vindt op 
zee meenemen?

Mag je  dieren vangen o f doden?

Nee, jacht op vogels en zeezoogdieren op 
zee is niet toegestaan.

Jacht op vogels en zeezoogdieren is verbo
den (Wet marien milieu). Bovendien is het 
voor alle zeezoogdieren verboden ze opzette
lijk te vangen, te verwonden, te doden, of te 
verstoren. Het is ook strafbaar om ze te ver
handelen, te vervoeren of in bezit te hebben.

Bij het waarnemen van een exemplaar dient 
een aanvaring met het dier te worden verme
den. Plotse koerswijzigingen of veranderin
gen van snelheid moeten worden vermeden 
om de verstoring tot een minimum te beper
ken. Ook zeeschildpadden, bepaalde vissoor
ten (steur, elft, houting, zeeprik, rivierprik en 
fint) en verschillende zee- en kustvogels 
(duikers, zee-eenden, eidereend, futen, 
sternen, plevieren) mag men niet opzettelijk 
vangen, verwonden, doden of verstoren.
De onopzettelijke verstoring dient voor zover 
mogelijk vermeden te worden tijdens de 
periodes van voortplanting, overwintering en 
trek. Ook voor deze soorten geldt een verbod 
op handel en vervoer (Koninklijk besluit 
21.12.2001).

Het is verboden op vogels en waterwild te 
schieten vanaf een vaartuig in de territoriale 
zee of in de havens, vanop het strand of 
vanop kunstwerken of aanhorigheden van de 
havens (Kustreglement).

Mag je  op zee gevonden dieren meenemen?

Nee, dit mag niet zomaar.

Vang je per ongeluk een nog levend exem
plaar van één van de hierboven genoemde 
soorten, dan moet je het dier onmiddellijk 
vrijlaten. Een gewond of dood zeezoogdierof 
zeeschildpad dient, in de mate van het 
mogelijke, bewaard te worden tot het ter 
beschikking kan worden gesteld van de 
Beheerseenheid Mathematisch Model 
Noordzee (BMM).

Wat te doen ais je een dode of nog levende 
dolfijn, walvis, zeehond of zeeschildpad 
aantreft op het strand?

Ais je een dode zeeschildpad, zeehond, 
dolfijn o f walvis vindt op het strand, o f je botst op 
een nog levende dolfijnachtige o f zeeschildpad, 
neem dan zo  vlug mogelijk contact op met de
BMM:
Tel. 0 5 9 /7 0 .0 1 .3 1  (kantooruren)
Tel. 0 4 7 7 /2 5 .9 0 .0 6  o f 0 4 7 5 /4 6 .6 0 .6 8  (buiten 
de kantooruren)

W anneer je een levende zeehond in nood (ziek, 
verzwakt, gekwetst) vindt, kun je d it best onmiddel
lijk melden aan Sea Life Blankenberge. Z ij staan in 
voor de opvang van zeehonden in moeilijkheden: 
Tel.: 0 5 0 /4 2 .4 3 .0 0  o f 0 4 7 7 /3 4 .5 8 .9 0  
(24h/24h).

Bij waarneming van gewonde vogels o f olieslacht- 
offers, kan een beroep gedaan worden op de vrij- 
williqers van het Voqelopvanqcentrum: Tel.: 
0 5 9 /8 0 .6 7 .6 6

M Hou je hond uit de buurt van een dode of 
zieke gestrande zeehond. Alhoewel deze 
dieren niet aan elkaar verwant zijn, kunnen 
sommige ziekteverwekkende bacteriën of 
virussen toch overgedragen worden op je 
huisdier (JH/KBIN).

IO  Mag je mosselen/oesters 
plukken van strandhoof- 
den/havenmuren?

Wilde mosselen plukken mag niet (zonder 
toestemming).

Je mag geen mosselen, oesters of slakken 
plukken van strandhoofden en havenmuren, 
tenzij je een voorafgaande schriftelijke toela
ting hebt. Die toelatingen kunnen theoretisch 
worden bekomen via het agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), of 
via de Maatschappij der Brugse 
Zeevaartinrichtingen (MBZ) voor wat de 
havenmuren betreft die aan hen in concessie 
zijn gegeven. In de praktijk worden echter 
geen vergunningen meer gegeven.
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