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Inleiding
Dit overzicht van de criteria is ontstaan op basis van de Blauwe Vlag-criteria van de Foundation for
Environmental Education (FEE). Die criteria maken deel uit van internationaal bepaalde afspraken.
Enerzijds dient deze handleiding als hulpmiddel voor aanvragers van de Blauwe Vlag om aan de
criteria te kunnen voldoen. Anderzijds gebruiken de landelijke en internationale jury’s deze criteria
bij het beoordelen van de aanvragen. Tot slot is dit document een nuttig hulpmiddel om aan
geïnteresseerden uit te leggen wat de Blauwe Vlag in de praktijk inhoudt.
De Nederlands- en Franstalige documenten die GoodPlanet in België gebruikt, met de criteria en
de bijhorende uitleg, zijn vertalingen van de criteria van de FEE, als hulpmiddel voor de lokale
werking. Gezien de Blauwe Vlag toegekend wordt op basis van de FEE-criteria heeft dit
Engelstalige document voorrang mocht er twijfel rijzen rond de interpretatie van criteria.
Uiteraard is bij de vertaling naar het Nederlands en het Frans en naar de lokale context alles in het
werk gesteld om eventuele verwarring of onvolledigheid te vermijden.
Er zijn twee soorten criteria: de verplichte en de aanbevolen criteria. De hierna opgesomde criteria
zijn allen verplicht tenzij anders aangegeven.
Een strand of zwemvijver kan slechts een Blauwe Vlag ontvangen indien het officieel als
zwemwater aangeduid is (bv. in Vlaanderen door de Vlaamse Milieumaatschappij) en indien het
ten minste één monsternamepunt heeft voor waterkwaliteitsanalyse. De naam en grenzen van de
zwemplas of het strand moeten de officiële richtlijnen volgen. Het strand moet over de
noodzakelijke voorzieningen beschikken. Er moet een contactpersoon worden benoemd die
verantwoordelijk is voor de opvolging van het Blauwe Vlag-programma. Het strand moet
toegankelijk zijn voor onaangekondigde controles door de FEE en GoodPlanet.

4

Bewustmaking en educatie
Criterium 1: Er is informatie over Blauwe Vlag aanwezig.
Informatie over Blauwe Vlag is aanwezig via het infopaneel. Brochures zijn beschikbaar bij de
reddingsposten, toeristische diensten en andere relevante infopunten. Ook op de websites van de
uitbaters of de gemeenten, alsook op die van de toeristische diensten, moet de info over de
Blauwe Vlag worden vermeld.
Elk strand moet minstens één informatiebord hebben waarop deze info aanwezig is:
-

-

Een plattegrond van het strand. Hierop zijn minstens volgende zaken aangegeven:
o Containers voor milieugevaarlijke afvalstoffen en olieafval
o Afvalcontainers
o Redders en reddinguitrusting
o Brandblusapparatuur
o EHBO-uitrusting
o Sanitaire voorzieningen (toiletten, douches)
o Voorziening voor drinkbaar water (indien aanwezig)
o Voorzieningen en toegankelijkheidsinformatie voor personen met een handicap
(indien aanwezig)
o Parkeerplaatsen
o Zonering (zwemmen, surfen, zeilen, duiken,...)
o Auto- en fietsparkeerplaatsen
o Eventuele toegelaten kampeerplaatsen nabij het strand
o Staalnamepunt voor de zwemwaterkwaliteit
o Nabijgelegen haltes openbaar vervoer
o Nabijgelegen natuurgebieden
o Regenwatertoevoer
o Ook andere voorzieningen (zoals winkels, restaurants, enz.) kunnen op de
plattegrond worden aangegeven. De verschillende voorzieningen dienen bij
voorkeur op de plattegrond te worden aangegeven in de vorm van gemakkelijk te
begrijpen pictogrammen.
De faciliteiten aan de hand van pictogrammen
De duur van het Blauwe Vlag-seizoen
Algemene informatie over het strand en de strandbeheerder, inclusief contactgegevens
Info over de Blauwe Vlag, GoodPlanet en FEE, inclusief contactgegevens
Info over de Groene Sleutel
Voor de kust worden viertalige infoborden aanbevolen
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Criterium 2: Minstens vijf educatieve activiteiten in functie van duurzaamheid worden
aangeboden.
Deze activiteiten helpen om de doelstellingen van Blauwe Vlag te bereiken door:
-

Het bevorderen van de zorg voor de leefomgeving, door bewoners en recreatieve
gebruikers
Het opleiden van personeel en toeleveranciers op het vlak van duurzaamheid
Het stimuleren van participatie van lokale belanghebbenden in
duurzaamheidsmanagement
Duurzaam toerisme en duurzame recreatie te stimuleren
Door ideeën en inspanningen te delen tussen het Blauwe Vlag-programma en andere FEEprogramma’s, zoals Groene Sleutel, Milieuzorg op School (MOS), …

De verschillende activiteiten
Er moeten minimaal vijf aparte activiteiten aangeboden worden, maar niet noodzakelijkerwijs alle
vijf op het strand. Deze activiteiten moeten kaderen binnen het thema duurzaamheid, milieu of
Blauwe Vlag. Aanbevolen wordt om in sommige van deze activiteiten de duurzame ontwikkeling
van de gemeente in zijn totaliteit te betrekken, in relatie tot de verbetering van de leefomgeving
van de kustgebieden aan zee of aan de binnenwateren.
De activiteiten moeten relevant zijn. Elk jaar moet de uitbater/beheerder de uitgevoerde
activiteiten evalueren. Indien er specifieke milieugebieden zijn in de buurt van het strand of de
zwemvijver, wordt aanbevolen om die zeker aan bod te laten komen in de programmering van de
activiteiten.

Criterium 3: De meest recente informatie over de zwemwaterkwaliteit wordt duidelijk
zichtbaar bekendgemaakt.
De waterkwaliteitsgegevens moeten zichtbaar uithangen op plaatsen waar de strandgebruikers ze
goed kunnen zien en vaak langskomen. Voorbeelden hiervan zijn: alle belangrijke toegangspunten
naar het strand, hetzij aan de kust of in het binnenland, bij reddingsposten waar meestal al
informatie over het strand hangt, bij andere strandvoorzieningen of bij het parkeerterrein. Alle
relevante informatie over de Blauwe Vlag en over de kwaliteit van het zwemwater dienen steeds
samen aangeboden te worden, bv. op één infobord of in één vitrinekast. Voor de kuststranden
dient de Blauwe Vlag-informatie ook online en in de toeristische diensten beschikbaar te zijn.
Onder voldoende informatie over de kwaliteit van het zwemwater wordt verstaan alle
testresultaten van het seizoen tot nu toe, en niet alleen de laatste resultaten. De resultaten
dienen voorgesteld te worden in een vorm waarin zij door het grote publiek gemakkelijk begrepen
worden. Ze moeten altijd voorgesteld worden in een tabel of grafiek, met gemakkelijk te begrijpen
symbolen die overeenkomen met de aanbevolen en verplichte richtlijnen. Hierdoor kan iedereen,
welke taal hij of zij ook spreekt, de informatie begrijpen. Er moet ook uitgelegd worden hoe de
tabel of grafiek geïnterpreteerd moet worden. Deze tekst moet vermelden dat er elke twee weken
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waterstalen genomen worden. De informatie over de zwemwaterkwaliteit moet regelmatig
aangepast worden en mag nooit ouder zijn dan één maand. De officiële instanties die belast zijn
met het meten van de zwemwaterkwaliteit dienen zo spoedig mogelijk de analyseresultaten door
te geven aan de gemeenten.
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat deze info ook daadwerkelijk wordt
opgehangen (bv. door de redders). De complete en gedetailleerde gegevens moeten door de
gemeente op verzoek aan iedereen bekendgemaakt worden, ofwel op het gemeentekantoor,
ofwel bij de diensten voor toerisme.
Voor Vlaanderen zijn de Blauwe Vlag-criteria inzake bekendmaking van de resultaten van de
zwemwaterkwaliteit ingebed in het communicatiesysteem van de VMM:

Beoordeling

Omschrijving

Zeer goed

Kwaliteit voldoet aan alle Europese richtwaarden.

Aanvaardbaar

Er is minstens één Europese richtwaarde overschreden.

Slecht

Er is minstens één Europese imperatieve norm overschreden.

Deze globale beoordeling wordt actueel bijgehouden op de VMM-meetpaal. In de buurt van de
meetpaal of aan de ingang worden de meetresultaten in detail (per parameter) op een duidelijke
plaats aan het publiek meegedeeld. Dit kunnen de meetresultaten van de officiële instanties zijn of
de meetresultaten van een erkend labo dat de stalen analyseert in opdracht van de uitbater. In elk
geval moeten de meetresultaten van de officiële instanties bij controle beschikbaar zijn. Let op: de
VMM-kwaliteit voor het zwemwater ‘zeer goed’ bevat de gradaties ‘goed’ en ‘uitstekend’. Enkel
‘uitstekend’ komt in aanmerking voor de Blauwe Vlag.

Criterium 4: Informatie over duurzaamheid, natuurgebieden en ecosystemen worden
gecommuniceerd.
Het doel van dit criterium is de bezoekers van het strand informeren over diverse
duurzaamheidsaspecten in relatie tot het strand en het zwemwater. Enerzijds is informeren over
de lokale ecosystemen en (kwetsbare) natuurgebieden erg waardevol. Anderzijds gaat de
aandacht voor duurzaamheid veel verder. Menselijk gedrag heeft immers een invloed op de
stranden en het zwemwater. Klimaatverandering veroorzaakt een stijging van de zeespiegel,
microplastics zijn te vinden in zeedieren en op het strand, de wijze van transport naar het strand
heeft een invloed op de luchtkwaliteit en het klimaat, enzovoort.
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Deze informatie kan worden vermeld op de infoborden. De infoborden kunnen ook een verwijzing
bevatten naar websites, bezoekerscentra, diensten voor toerisme, … die deze informatie
uitvoeriger kunnen communiceren.
Naast de informatie over deze duurzaamheidaspecten moeten er ook aanbevelingen vermeld
worden. Enerzijds de geldende afspraken, anderzijds handelingsperspectieven, zodat bezoekers
gemotiveerd worden om zich hiervoor te engageren.

Criterium 5: Er is een informatiepaneel met een plattegrond van het strand, waarop de
voorzieningen in pictogrammen staan aangegeven.
Dit infopaneel of deze infoaffiche is te bestellen bij GoodPlanet en wordt opgemaakt in overleg
met de opdrachtgever. Deze moet goed zichtbaar worden opgesteld of uitgehangen, samen met
de andere info. Het wordt aanbevolen deze informatie ook te delen via internet.

Criterium 6: Een reglement over het strandgebruik wordt gecommuniceerd.
Deze lijst met regels moet duidelijk zichtbaar zijn op het strand, op infoborden van de uitbater of
de gemeente en/of op het Blauwe Vlag-infopaneel. Deze regels kunnen aanvullend ook via
websites of sociale media worden gecommuniceerd. Op verzoek dient de regelgeving gemakkelijk
te verkrijgen zijn bij de toeristische diensten of bij de gemeente.
Deze regels kunnen gaan over o.a. huisdieren, afvalbeheer, toegang voor gemotoriseerd verkeer
of paarden, kamperen, vuur maken, vissen, … Het regelement moet verder de nodige info
vermelden rond de uren van aanwezigheid van de redders en het reddingmateriaal, de uitleg over
het vlaggensysteem en de noodnummers voor o.a. politie en hulpdiensten.
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Waterkwaliteit
Blauwe Vlag vereist een uitstekende kwaliteit van het zwemwater. Deze norm werd internationaal
bepaald op basis van de meest passende nationale en internationale normen en wetgevingen. Als
internationaal kwaliteitslabel gebruikt Blauwe Vlag wereldwijd één norm, tenzij de lokale
wetgeving strenger is. Voor ons land moet het zwemwater voldoen aan de strengste eisen en
normen van de Europese Zwemwaterrichtlijn (Richtlijn 2006/7/EG van het Europees parlement en
de raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking
van Richtlijn 76/160/EEG).

Criterium 7: Het strand voldoet aan de technische en frequentie-eisen inzake staalname.
Een strand moet minstens één vaste plaats hebben waar stalen genomen worden en dit moet op
de plaats zijn waar de concentratie aan badgasten het hoogst is. Daarenboven moet op andere
plaatsen waar er mogelijke bronnen van vervuiling zijn (bv. nabij rivieren, stromen of andere
toevoeren van water) extra bemonsterd worden om de invloed ervan op de waterkwaliteit na te
gaan. Er dient een bemonstering plaats te vinden van microbiologische en fysisch-chemische
parameters. Ook wanneer het waterpeil van binnenwateren in droogteperioden van buiten
aangevuld wordt, moet de waterkwaliteit van deze buitengelegen bron aan de Blauwe Vlagcriteria voor de kwaliteit van het zwemwater voldoen. De stalen moeten 30 cm onder het
wateroppervlak genomen worden, tenzij het gaat om een staalname voor analyse van minerale
oliën. In dat geval gebeurt de staalname aan het wateroppervlak. Het eerste staal moet worden
genomen binnen twee weken voordat het zwemseizoen officieel van start gaat. Binnen twee
weken houdt in: tussen de vijf en zeventien werkdagen vóór de eerste dag van het officiële
zwemseizoen. Het is dan ook belangrijk de exacte data van dit zwemseizoen nauwgezet door te
geven aan de Blauwe Vlag-verantwoordelijke bij GoodPlanet. Gedurende het zwemseizoen
moeten in totaal minstens vijf (ongeacht de lengte van het zwemseizoen) en minimaal iedere twee
weken monsters genomen worden. Twee weken houdt in dit geval in: tussen twee
monsterdatums mogen niet meer dan 18 dagen zitten. Het laatste monster van het seizoen moet
binnen twee weken na de laatste dag van het zwemseizoen worden genomen. In geval van een
tijdelijke vervuiling dient men nadien een bijkomend staal te nemen om aan te tonen dat de
vervuiling gedaan is. Deze bijkomende monstername maakt geen deel uit van de
zwemwaterdataset. In uitzonderlijke gevallen kunnen meetwaarden weggelaten worden uit de
meetreeks. In dat geval moet een aanvullend staal genomen worden zeven dagen na het einde
van de tijdelijke vervuiling. Het weglaten van een meting uit de reeks is toegelaten voor maximum
15% van het totale aantal metingen gedurende de monitoringkalender (de meetgegevens van de
vier voorbije zwemseizoenen) of één staalname per seizoen, afhankelijk van het aantal. Bij de
berekening van de 15% van het aantal staalnames wordt als volgend afgerond: 2,49 of kleiner = 2
en 2,50 of groter = 3. Bij het gebruik van een bijkomend staal dient een vrijstelling aangevraagd te
worden bij de internationale jury. In tegenstelling tot vroeger hoeft de Blauwe Vlag bij een
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kortstondige overschrijding van de waterkwaliteit niet weggehaald te worden. In geval van
calamiteiten echter (bv. vervuiling door olie of aangespoeld materiaal) moet de vlag wél gestreken
worden en bij de toegang tot het strand alsook via internet de reden van het strijken vermeld
worden. Na afloop van de calamiteit mag de vlag terug worden gehesen. GoodPlanet, de nationale
coördinator voor Blauwe Vlag, dient op de hoogte te worden gebracht.

Criterium 8: De waterkwaliteit wordt geanalyseerd.
De analyse van de zwemwaterkwaliteit dient uitgevoerd te worden door een laboratorium dat
door een nationaal of internationaal normeringsinstituut bevoegd is om microbiologische en
fysisch-chemische analyses uit te voeren. Bovendien moet dit laboratorium, door de instantie die
verantwoordelijk is voor het doorvoeren van nationale wetgevingen voor de kwaliteit van het
zwemwater en de controle hiervan, bevoegd zijn tot het verzamelen en analyseren van
zwemwater. De monsters dienen door een officieel gemachtigd en terzake kundig persoon te
worden genomen. Een lijst met Vlaamse erkende laboratoria voor waterkwaliteitsanalyses is te
vinden op de website van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving: www.lne.be/erkendelaboratoria.
Naast de verplichte staalnames en metingen op kosten van de uitbater voert in Vlaanderen ook de
Vlaamse Milieumaatschappij waterstaalnames en kwaliteitstesten uit. De VMM doet dit in
opdracht van de Afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, die op basis van deze resultaten beslist of er gezwommen mag worden of niet. De
meetgegevens van de VMM vormen ook de basis waarop de zwemwateren ingedeeld worden in
de vier categorieën van de Europese beoordeling, nl. ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘aanvaardbaar’ en
‘slecht’, volgens de Zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG).
FEE beperkt de keuze van de analysemethoden om een verhoogde kwaliteit en een zekere
juistheid, reproduceerbaarheid, herhaalbaarheid en vergelijkbaarheid tussen de methoden te
verzekeren. FEE hanteert Europese (CEN) of internationale (ISO) normeringen in haar
aanbevelingen omtrent de parameters en de geaccepteerde analysemethoden hiervoor.
De resultaten van de staalnames dienen zodra deze beschikbaar zijn doorgegeven te worden aan
GoodPlanet, uiterlijk binnen één maand. In de praktijk zal de VMM deze gegevens direct
doorgeven of worden hierrond afspraken gemaakt met de uitbaters of gemeenten.

Criterium 9: Het strand wordt niet aangetast door lozingen van industrieel afval of
rioolwater.
Er dient aangetoond te worden dat het water van welke lozing dan ook in het strandgebied van de
gemeente het milieu niet beïnvloedt. Er mag geen enkele toevoer zijn van industrieel of stedelijk
afvalwater, waardoor de microbiologische of fysisch-chemische kwaliteit van het water ook maar
in het minst beïnvloed wordt, ook al komt de oorzaak van de vervuiling van buiten de gemeente.
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GoodPlanet moet in kennis gesteld worden van alle lozingspunten in het gebied van de
voorgedragen stranden en de gemeente in het algemeen. Het is noodzakelijk dat de
staalnamelocaties precies worden vastgesteld, zodat bepaald kan worden of afvoerkanalen van
stromen of riolen invloed hebben op de kwaliteit van het zwemwater.
Met betrekking tot industriële vervuiling moet GoodPlanet op de hoogte worden gesteld van
industriële productiebedrijven en fabrieken in de nabije omgeving van de stranden van de
gemeente en hun mogelijke invloed op het milieu. Bovendien moeten de betreffende instanties
kunnen aantonen dat het gebied beschermd wordt tegen de milieu-impact van nabijgelegen
industriële bedrijven, dat er afdoende controle wordt uitgeoefend en dat er zich geen gevallen
voordoen die de volksgezondheid of het milieu bedreigen.

Criterium 10: Het strand voldoet aan de criteria van de microbiologische parameters
Escherichia Coli (E-Coli) en Intestinale Entrococcen.
Blauwe Vlag hanteert volgende limieten:
Parameter

Limietwaarden kust

Limietwaarden zwemvijvers

E-Coli

250 cfu/100 ml

500 cfu/100 ml

Intestinale Entrococcen

100 cfu/100 ml

200 cfu/100 ml

Cfu: colony forming units
Voor de beoordeling of een strand in aanmerking komt voor Blauwe Vlag is een nakoming van 95
percentiel van bovengenoemde limieten vereist. Dit getal betekent dat 95% van alle resultaten
kleiner is of eraan gelijk en 5% groter of eraan gelijk. Dit is in overeenstemming met de
Zwemwaterrichtlijn van de EU alsook met de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO). Dit percentiel moet worden berekend voor beide parameters. Als er voor een parameter
een overschrijding is, dan voldoet het strand niet aan de criteria.
In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt de Vlaamse
Milieumaatschappij tijdens het badseizoen de kwaliteit van het zwemwater aan de kust en in de
zwemvijvers. Zie ook www.kwaliteitzwemwater.be

Criterium 11: Het strand voldoet aan de criteria van de fysische parameters.
Er mag geen zichtbaar spoor zijn van een oliefilm op de wateroppervlakte. Het water mag niet
stinken. Het strand moet gemonitord worden op (olie-)verontreiniging en rampenplannen moeten
voorhanden zijn om actie te ondernemen in het geval van een olieverontreiniging. Er mag geen
drijvend materiaal aanwezig zijn in het zwemwater, zoals afval, hout, plastic, flessen, containers,
glas of ieder ander voorwerp of substantie die niet in zwemwater thuishoren. Onmiddellijke actie
moet ondernomen worden indien abnormale zaken worden waargenomen. Als pH-waarde wordt
tussen 6 en 9 in de meerderheid van de stalen aanbevolen.
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Milieu- en duurzaamheidsmanagement
Criterium 12: Een werkgroep strandbeheer ziet toe op de criteria. (aanbevolen criterium)
Deze werkgroep wordt opgericht door de gemeente of de uitbater van de zwemvijver. Ze wordt
betrokken bij alle criteria van Blauwe Vlag en ziet toe dat het strand binnen deze criteria valt. Dit
overleg kan bestaan uit vertegenwoordigers van de gemeente, de toeristische sector, de
reddingsdienst, specifieke gebruikersgroepen (zoals surfclubs), milieu- of natuurverenigingen,
gebruikers, enzovoort. De werkgroep werkt samen met de uitbater van het strand of de
zwemvijver en ondersteunt die om het milieu- en duurzaamheidsmanagement in de praktijk te
brengen. Ze voert geregeld een audit uit van het strand en de faciliteiten. Gemeenten met
meerdere Blauwe Vlag-stranden kunnen één overlegorgaan hebben voor de verschillende
stranden.

Criterium 13: Het strand voldoet aan wet- en regelgeving.
Het strand en de onmiddellijke omgeving moeten in overeenstemming zijn met de officiële
bouwvoorschriften en bestemmingsplannen. De locatie van voorzieningen en het gebruik van het
gebied rond het strand en de omgeving moeten voldoen aan de wetgeving inzake milieu en
ruimtelijke ordening. De aanvrager van deze voorzieningen en activiteiten moet op eigen
verantwoordelijkheid aan deze richtlijnen en/of wetgevingen voldoen.
Voorzieningen op het strand, bouwwerken en ander gebruik van het strand en omgeving moet in
overeenstemming zijn met wetgeving die betrekking heeft op het gebruik van kustwateren of
binnenwateren, waaronder wetgeving die betrekking heeft op natuurbescherming.
De gemeente moet op dit moment en in de toekomst deel uitmaken van een bestemmingsplan of
er zelf één hebben opgesteld. In dit plan staat het gebruik van de betreffende kustgebieden aan
zee of aan de binnenwateren en de omgeving beschreven. Dit plan moet bij de aanvraag
beschreven zijn of er moet een kopie van het betreffende onderdeel van het plan als
achtergrondinformatie bijgevoegd worden. Verder kan dit plan op verzoek ingekeken en
gecontroleerd worden, bijvoorbeeld bij inspecties ter plekke.
Het publiek moet betrokken worden bij het opstellen en de uitvoering van het bestemmingsplan.
Blauwe Vlag stelt het op prijs als de aanvragende gemeente duurzame ontwikkelingsprojecten
uitvoert waarbij participatie van het brede publiek centraal staat. Bijvoorbeeld projecten rond
water of de SDG’s. Ook worden natuurbeschermingsprojecten die zich richten op het zee- of
binnenwatermilieu gestimuleerd, vooral als deze de plaatselijke bevolking bij het beheer en de
zorg betrekken.
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Criterium 14: Kwetsbare gebieden worden specifiek beheerd.
Sommige terreinen zijn gevoelig voor ingrepen en vereisen speciale beheerstechnieken. In dat
geval wordt sterk aanbevolen om een plaatselijke milieuorganisatie of de lokale overheid te
benaderen voor advies. In het geval van kwetsbare natuurgebieden moet de aanvrager bewijzen
dat deze consultatie is gebeurd en dat een specifiek beheersplan zal worden uitgevoerd.
Het kan voorkomen dat de kwetsbaarheid van een gebied deze niet in aanmerking laat komen
voor een Blauwe Vlag-onderscheiding omdat de grotere bezoekersaantallen de flora, fauna en hun
leefomgeving in gevaar brengen doordat het gebied wordt gebruikt als toegangsweg,
parkeerplaats en dergelijke. In het algemeen kan gesteld worden dat de Blauwe Vlag alleen
toegekend wordt aan terreinen waarvan kan worden aangetoond dat zowel bezoekersaantallen
als het recreatief gebruik beheersbaar blijven, zodat onherstelbare, langdurige schade aan de
plaatselijke natuurlijke omgeving voorkomen wordt.

Criterium 15: Het strand is proper.
Afval mag niet op het strand en in de directe omgeving (zeedijk, parkings, toegangswegen, …)
achtergelaten worden. Het strand moet voldoen aan de nationale richtlijnen met betrekking tot
afval. Het strand moet regelmatig worden gecontroleerd en schoongemaakt, afhankelijk van de
gebruiksintensiteit en de schade die afval aan het strand kan toebrengen.
Er moet voldoende personeel en materiaal beschikbaar zijn om het strand op te ruimen indien
nodig. Het schoonmaken kan zowel manueel als mechanisch gebeuren, afhankelijk van de grootte
en de kwetsbaarheid van het strand en de omgeving.
De strandbeheerder moet ook nagaan in hoeverre eventuele naburige, minder goed onderhouden
stranden een nadelig effect hebben op de onderhoudstoestand van het betreffende strand.
Daarom dienen niet alleen de Blauwe Vlag-stranden regelmatig gecontroleerd en
schoongehouden te worden, maar ook alle andere drukbezochte stranden in de buurt.

Criterium 16: Algenvegetatie hoort thuis op het strand.
De natuurlijke aanwas van zeewier en andere alg-achtige vegetatie door golven en getijden is
onvermijdelijk en wordt aanvaard zolang dit geen overlast veroorzaakt. Dit houdt in dat het niet
toegestaan is het te laten liggen en het te laten ophopen tot het punt waar het gevaar of ongemak
oplevert voor het publiek.
Aan de andere kant vormt zeewier een natuurlijk onderdeel van het ecosysteem in de
kustgebieden. De kustgebieden moeten ook beschouwd worden als een levende en natuurlijke
omgeving en niet alleen als een recreatiegebied dat zo netjes mogelijk gehouden dient te worden.
Daarom moet de controle van zeewier op het strand niet alleen rekening houden met de
behoeften van de bezoekers, maar ook met de biodiversiteit van het kustgebied.
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Als het nodig mocht blijken het zeewier of de andere planten te verwijderen, dient overwogen te
worden of dit op een milieuvriendelijke wijze kan gebeuren, bijvoorbeeld door verwerking als
compost of meststof.
In sommige gebieden wordt zeewier op het strand gedroogd om later te gebruiken als meststof of
om de structuur van de duinen te verbeteren. Zonder dit uitstekende gebruik teniet te doen, moet
er wel op gewezen worden dat de strandgasten er geen hinder van mogen ondervinden.

Criterium 17: Er zijn voldoende vuilnisbakken aanwezig, die zijn goed onderhouden en
worden regelmatig geleegd.
De afvalophaling dient te gebeuren volgens de geldende bepalingen van het gewest en de
gemeente.
Afvalcontainers moeten er behoorlijk uitzien. Naast functionaliteit dient aandacht te worden
besteed aan de esthetische kwaliteiten ervan. De materialen waaruit ze vervaardigd worden
dienen zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Verder geldt de wettelijke verplichting om een aantal
afvalstoffen gescheiden in te zamelen, zoals bijvoorbeeld papier en karton, glas, pmd, groenafval,
enzovoort. Aantallen en afstanden tussen de afvalcontainers op het strand zijn afhankelijk van de
inhoud ervan, hoe vaak ze geleegd worden en het aantal strandgebruikers.
Grotere afvalbakken bij de belangrijkste toegangspunten tot het strand zijn een mogelijk
alternatief voor een aantal kleinere afvalcontainers op het strand zelf. Een dergelijke aanpak
maakt het wel essentieel om de strandgasten duidelijk te maken dat zij hun afval moeten
meenemen wanneer zij het strand verlaten.

Criterium 18: Het strand bezit faciliteiten om recycleerbaar afval, zoals papier, glas en
pmd, te verzamelen.
Op het strand moet het accent worden gelegd op afvalpreventie. Afval moet in minstens drie
verschillende fracties ingezameld worden: glas, papier en karton en pmd. Afhankelijk van de
locatie (bv. kuststrand of recreatiecentrum), welke andere afvalstromen zich ook voordoen en de
geldende ophalingen verdient het de aanbeveling om ook andere stromen (P+MD, gemengde
plastics, groenten-, fruit- en tuinafval, BEBAT, RECUPEL, …) te voorzien. Voor de Blauwe Vlaglocaties in Vlaanderen dient het VLAREMA te worden gevolgd.
De faciliteiten hoeven niet noodzakelijkerwijs op het strand zelf geplaatst te worden, maar mogen
zich ook in de buurt van het strand bevinden, bijvoorbeeld langs wandelpromenades of op
parkeerterreinen. Op de plek van de voorziening of op het informatiebord moet informatie
worden verstrekt over hoe men het recycleerbare afval moet scheiden.

14

Criterium 19: Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen.
Het aantal beschikbare toiletvoorzieningen op het strand moet een goede afspiegeling zijn van het
gemiddelde aantal strandbezoekers in het hoogseizoen, de lengte van het strand en het aantal en
de plaatsen van de belangrijkste toegangspunten. Toegang tot de toiletfaciliteiten moet veilig zijn.
De toiletten moeten door signalisatie vlot gevonden kunnen worden door de bezoekers. Ze
moeten ook goed aangegeven zijn op het informatiebord en de info die via de website wordt
verspreid.
Toiletfaciliteiten kunnen zich bevinden in winkels of horeca, algemeen toegankelijk voor het grote
publiek. De toiletten dienen toegankelijk te zijn voor bezoekers met een handicap.
Toiletten moeten voorzien zijn van wastafels, zeep en schone handdoeken (van papier of stof) of
een handdroger.
De aanwezigheid van douches (op het strand of in gebouwen), omkleedruimtes, borstvoedings- en
babyvriendelijke faciliteiten wordt sterk aanbevolen.
Ook moet aandacht geschonken worden aan het uiterlijk en onderhoud van de toiletfaciliteiten. Ze
moeten goed aansluiten bij de natuurlijke omgeving en de bestaande bebouwing en moeten
regelmatig onderhouden worden zodat ze er netjes uit blijven zien en een aantrekkelijk beeld op
het strand vormen.

Criterium 20: De sanitaire voorzieningen worden proper gehouden.
De regelmaat waarmee de toiletten schoongemaakt worden, moet in overeenstemming zijn met
het gebruik. Toiletten op stranden waar elke dag een behoorlijk aantal bezoekers komt, moeten
elke dag gecontroleerd en schoongemaakt worden. Bij de schoonmaak dienen ook deuren,
wastafels en andere voorzieningen te worden gereinigd. In de sanitaire ruimte hangt een overzicht
van schoonmaaktijden. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen, zeep en handdoeken is
sterk aanbevolen.

Criterium 21: Het sanitair is aangesloten op een rioleringssysteem.
De rioleringsafvoer van dergelijke faciliteiten mag niet onbehandeld in de grond of in de zee
geloosd worden. Waar rioolwaterbehandeling bestaat, dienen deze faciliteiten aangesloten te
worden op de riolering. Voor afgelegen stranden worden individuele behandelingsinstallaties voor
afvalwater en specifieke opslag en verwijdering volgens de geldende wetgeving toegestaan.
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Criterium 22: Kamperen, verkeer en sluikstorten op het strand is gereglementeerd.
Niet-toegestaan gemotoriseerd verkeer, het sluikstorten van afval en kamperen dienen op het
strand verboden te worden. De informatie over deze beperkingen moet duidelijk zichtbaar
aangeduid staan, bv. via aparte signalisatie, als onderdeel van het paneel met de gedragscode en
via info op internet.
Waar er geen fysieke afsluiting is die voorkomt dat auto’s op het strand kunnen komen, dient er
een plaatselijke verordening te zijn tegen niet-toegestaan verkeer, het sluikstorten van afval en
kamperen. Deze informatie moet duidelijk aangegeven worden in de omgeving van het strand.
Bij specifieke evenementen waarbij het gebruik van voertuigen op het strand nodig is, moet een
plan opgemaakt worden om schade aan het ecosysteem te voorkomen alsook om risico’s voor de
strandgangers te vermijden. Zie ook bijlage ‘Richtlijnen voor evenementen op Blauwe Vlagstranden’.
Parkeerplaatsen voor prioritaire voertuigen moeten voorzien worden in de dichte nabijheid van
het strand.
Blauwe Vlag stelt het op prijs wanneer duurzame vervoersmethoden worden aangemoedigd, zoals
openbaar vervoer en fietsverhuur (eventueel gratis).
Er mag op het strand alleen gekampeerd worden in afgebakende kampeerzones en enkel indien
dit uitdrukkelijk is toegestaan door de overheid.

Criterium 23: De toegang voor honden, paarden en overige huisdieren is gereguleerd.
De wetgeving met betrekking tot honden, paarden en andere (huis-)dieren moet strikt worden
nageleefd. Er moet vermeden worden dat (uitwerpselen van) dieren het strand en het water
vervuilen. De toegang moet onder alle omstandigheden zorgvuldig gereguleerd worden. De
richtlijnen met betrekking tot aanlijning moeten duidelijk worden gecommuniceerd en
gecontroleerd.
Het wordt aanbevolen om een duidelijk aangegeven en voor iedereen toegankelijke
hondenuitlaatplaats aan te leggen. Eigenaars van honden moet worden gevraagd de hondenpoep
op te ruimen en te deponeren in speciaal daarvoor voorziene vuilnisbakken.
Als er op het strand de politie te paard patrouilleert, moeten maatregelen worden genomen opdat
die paarden de stranden niet bevuilen.

Criterium 24: Gebouwen en strandfaciliteiten worden goed onderhouden.
Met deze strandfaciliteiten worden alle faciliteiten of diensten bedoeld die niet in andere criteria
omschreven staan, zoals speelterreinen en aanlegsteigers. Deze moeten regelmatig gecontroleerd
en onderhouden worden zodat ze veilig zijn in het gebruik en esthetisch passen bij een proper en
mooi strand en binnen de natuurlijke omgeving en de bebouwing in de buurt.
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Alle in aanbouw zijnde constructies alsook gevaarlijke, vervallen structuren, moeten worden
afgesloten om de toegang voor het publiek en vooral voor kleine kinderen te voorkomen. Dit mag
verder geen hinder vormen voor de strandgebruiker. Indien er bouw- of andere werken
plaatsvinden tijdens het Blauwe Vlag-seizoen, moeten alle criteria nog steeds nageleefd worden.
In de keuze van materialen, zoals verf of onderhoudsproducten, moet er indien mogelijk gekozen
worden voor milieuvriendelijke producten.

Criterium 25: Koraalriffen en zeegrasbedden worden gemonitord.
Niet van toepassing in België.

Criterium 26: Duurzame mobiliteit wordt gepromoot. (aanbevolen criterium)
De gemeente of de uitbater bevordert duurzame mobiliteit op en in de omgeving van het strand,
zoals fietsen, wandelen en openbaar vervoer.
Dit criterium heeft betrekking op alle activiteiten die openbaar en collectief vervoer aanmoedigen,
de aanleg van fietspaden, fietsverhuur en fietsstallingen aanmoedigen, het ontwikkelen van
verkeerscirculatieplannen ondersteunen en verkeersdrukte beperken en de toegankelijkheid voor
voetgangers bevorderen.
Een mobiliteitsplan is een pluspunt. Hierin zijn maatregelen met betrekking tot het
verkeersaanbod van en naar het strand en de gevolgen ten aanzien van de openbare ruimte en de
luchtverontreiniging in de regio opgenomen.
De verschillende mogelijkheden van duurzaam transport op en in de omgeving van het strand
dienen duidelijk aangegeven te worden voor de bezoekers, liefst op het informatiebord en de
website.
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Veiligheid, dienstverlening en toegankelijkheid
Criterium 27: Veiligheidsmaatregelen worden toegepast.
De uitbater van het strand of de gemeente moet zorgen dat alle plaatselijke
veiligheidsvoorschriften voldoen aan de wetgeving.
Het wordt streng aanbevolen dat de gemeente of uitbater een risicoanalyse heeft gedaan, zo
mogelijk bijgestaan door een daarvoor gespecialiseerde organisatie, en dat op basis daarvan een
handelingsstrategie opgesteld werd.
Ongeacht dit bovenstaande moet een Blauwe Vlag-strand met doorgaans veel bezoekers onder
toezicht staan van een adequaat aantal redders die dit toezicht uitoefenen op bepaalde plaatsen
zoals aanbevolen in de risicoanalyse en op maat van de karakteristieken en het gebruik van het
strand.
Het aantal redders is afhankelijk van de grootte van het strand en het aantal bezoekers. Redders
moeten de juiste kwalificaties bezitten, behaald aan een erkend en bevoegd trainingsinstituut en
geëxamineerd door gekwalificeerde, onafhankelijke examinatoren. Alleen gediplomeerde redders
mogen in dienst genomen worden en hun diploma’s moeten voor indiensttreding geëvalueerd
worden. Redders mogen alleen aangenomen worden voor deze specifieke taak en niet in
combinatie met andere taken, zoals watersportverhuur en andere diensten, zoals schoonmaak en
dergelijke, tenzij er meer dan één reddingsteam tegelijkertijd dienst heeft.
De redders moeten gemakkelijk herkenbaar zijn (op een druk strand). Daarom is het aangewezen
dat de redders de internationaal herkenbare uniformen in rood en geel dragen. De redders
moeten beschikken over adequate reddinguitrusting. De tijden waarop en het zwemgebied waarin
gesurveilleerd wordt, moeten duidelijk aangegeven worden. Het gebied moet zowel op de kaart
als op informatiepunten en via internet aangegeven staan en op het strand zelf met
markeerpunten of vlaggen. De International Lifesaving Federation (ILS) doet de aanbeveling dat
vlaggen en signalen in overeenstemming zijn met ISO 20712. Aanvullend moeten de internationale
pictogrammen van Blauwe Vlag worden gebruikt.
Het volgende, algemeen herkende vlaggengebruik in Vlaanderen, is verplicht:
Rood =

verboden te zwemmen

Een ander vlaggensysteem wordt gebruikt aan de kust:
Rood =

baden en zwemmen is verboden

Geel

baden en zwemmen is gevaarlijk en alle drijvende voorwerpen zijn verboden

=

Groen =

baden en zwemmen is toegelaten

Het reddingmateriaal kan omvatten: boeien, haken, reddingsvesten, reddingsbootjes, ... Het
reddingmateriaal moet goedgekeurd zijn door de bevoegde nationale instanties en voorzien zijn
van een gebruiksaanwijzing en instructies rond wat te doen in noodgevallen. De uitrusting moet
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permanent op het strand aanwezig en direct te gebruiken zijn. Er moet regelmatig op eventuele
gebreken worden gecontroleerd.

Criterium 28: EHBO-materiaal is beschikbaar op het strand.
EHBO-voorzieningen moeten aanwezig zijn:
-

in de vorm van een aanwezige reddingsdienst, of
in de vorm van een bemande eerstehulppost met gekwalificeerd personeel, of
EHBO-materiaal in een winkel of andere strandvoorziening op het strand of de zeedijk, of
direct op het strand beschikbaar voor het publiek.

Het wordt ten sterkste aanbevolen dat drukke stranden en stranden waar veel kinderen komen
een bemande eerstehulppost hebben. Het personeel dient uiteraard voldoende gekwalificeerd te
zijn.
Het volgende materiaal moet beschikbaar zijn (indien van toepassing):
-

Basismaterialen zoals pleisters, ontsmettingsmiddel, verband, ...
Koud water en bij voorkeur ook warm water
Een bed of brancard
Zuurstofcilinder en -masker
…

Eerstehulpposten of locaties van EHBO-materiaal moeten duidelijk zichtbaar en makkelijk
bereikbaar zijn van op het strand. De tijdstippen waarop de posten bemand zijn en de alternatieve
regelingen buiten het seizoen moeten duidelijk aangegeven worden, ook op het Blauwe Vlaginfobord.

Criterium 29: Er zijn rampenplannen om het hoofd te bieden aan milieurampen.
Rampenplannen omvatten een duidelijk omschreven procedure met als doel efficiënt te kunnen
handelen in een noodgeval. Zo’n noodgeval kan naar aanleiding zijn van een olievervuiling, het
aanspoelen van giftige stoffen, hevig stormweer enzovoort.
Het rampenplan moet in elk geval aangeven:
-

met welke mensen in geval van vervuiling contact opgenomen moet worden.
welke administratieve handelingen, diensten en mensen nodig zijn om het probleem op te
lossen.
wat de procedure is voor de bescherming en eventuele evacuatie van bezoekers.
wat de procedure is om mensen te waarschuwen en te informeren.
dat de Blauwe Vlag moet weggehaald worden.
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In het rampenplan moet aangegeven worden wie wat moet doen in geval van nood. Het
specificeert ook wie gecontacteerd moet worden in het geval van een vervuilingsincident en wie
dit rampenplan coördineert.
Het publiek dient, door middel van bijvoorbeeld aanplakbiljetten op informatiepunten op het
strand, in de media, via internet of door andere relevante communicatiemethoden, op de hoogte
gesteld te worden van eventuele vervuiling en de mogelijke gevaren.
Indien verwacht wordt dat (een deel van) het strand zwaar zal worden vervuild of anderszins een
gevaar voor de veiligheid zal opleveren of indien dit reeds is gebeurd, dient het publiek
onmiddellijk te worden gewaarschuwd. Publieke waarschuwingen omvatten alle maatregelen
bedoeld om te voorkomen dat mensen in al dan niet zichtbaar vervuild water gaan zwemmen.
Dergelijke waarschuwingen moeten met name en vooral op de plek zelf aangeven worden, door
middel van waarschuwingsborden op het strand, en in de gemeentelijke en toeristische kantoren,
zo lang het gevaar aanhoudt. Verder dient de waarschuwing ook via de publieke media, zoals
radio, tv en kranten, aangeboden te worden.
Om rekening te houden met toeristen, moet de publieke waarschuwing op het
waarschuwingsbord op het strand in meerdere talen verwoord worden.
Om de integriteit van de Blauwe Vlag en de reddingsdiensten te waarborgen, is het van wezenlijk
belang de vlag neer te halen wanneer zich enige schending van de criteria heeft voorgedaan, zoals
bijvoorbeeld vervuiling door rioolwater.
In de aanvraag voor de Blauwe Vlag moet verwezen worden naar het rampenplan, bijvoorbeeld in
de vorm van een schriftelijke noodprocedure of actieplan. Vermeld tevens het referentienummer
van het rampenplan of de naam van het plan. Ook moeten de naam-, adres-, en
woonplaatsgegevens, telefoonnummers en dergelijke van degene die de plaatselijke
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het plan vermeld worden.

Criterium 30: Het divers gebruik van het strand wordt goed beheerd om conflicten of
ongelukken te voorkomen.
Er dient rekening gehouden te worden met de verschillende activiteiten in en rond het water.
Verschillende zones moeten goed afgebakend en aangeduid zijn, o.a. aparte gebieden om te
zwemmen, te surfen, te windsurfen en met gemotoriseerde vaartuigen te varen. Zwemmers
moeten beschermd worden tegen alle vaartuigen. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen
gemotoriseerde vaartuigen, zoals motorboten, waterskiërs en speedboten. Deze moeten
gescheiden worden van roei- en zeilboten. Er moet ook worden overwogen hoe geluidsoverlast,
door bijvoorbeeld gemotoriseerde activiteiten of muziekspelers, ingeperkt kan worden. De
verschillende zones moeten duidelijk aangegeven worden bij informatiepunten, toegangspunten
en -wegen, gepubliceerde informatie en in het water door middel van drijvende touwen met goed
zichtbare boeien. De redders moeten het juiste gebruik van de verschillende zones handhaven.
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Op dezelfde manier moeten conflicten tussen recreatief gebruik en natuurbeheer voorkomen
worden. Recreatieve activiteiten mogen geen schade berokkenen aan de omgeving, zoals
toename van kusterosie, onherstelbare schade aan beplanting, het losscheuren van zeewier van
de bodem door verankering van pleziervaartuigen, vervuiling door lozing van huishoudelijk
afvalwater van deze vaartuigen, verstoring van vogels en andere dieren door gemotoriseerde
vaartuigen. Sommige terreinen, waarvan blijkt dat ze extra gevoelig zijn, moeten zorgvuldig
beheerd en gecontroleerd worden. In dergelijke gevallen moet aangetoond worden dat erkende
plaatselijke natuurorganisaties benaderd zijn voor adviezen en hulp en dat beschermde gebieden
en zeldzame of beschermde planten en dieren afdoende worden beschermd. Daarom wordt van
de kandidaten ook verwacht dat zij bij hun aanvraag voor de Blauwe Vlag aangeven waar in de
buurt van het strand zich dergelijke gebieden bevinden.
Het kan nodig zijn om bepaalde activiteiten te beperken, te spreiden of op andere wijze te
beheren om het plezier en de veiligheid van de andere strandgebruikers te verzekeren en om de
natuur te beschermen. Verder moet een te intensief strandgebruik voorkomen worden zodat flora
en fauna intact blijven. Indien het strand grenst aan natuurgebieden dienen er maatregelen te zijn
genomen om eventuele negatieve gevolgen van het gebruik van en het verkeer van en naar het
strand en het water tegen te gaan.
In het geval van speciale activiteiten op het strand (strandfuif, wedstrijd...) die als gevolg hebben
dat tijdelijk niet voldaan is aan de Blauwe Vlag-criteria moet de vlag gestreken worden gedurende
die activiteit. In dat geval dienen de bezoekers hiervan op voorhand op de hoogte gebracht te
worden op het terrein zelf en liefst ook via de lokale media.

Criterium 31: Veiligheidsmaatregelen om de strandgangers te beschermen zijn van
kracht.
De toegang tot het strand moet mogelijk zijn voor iedereen, zonder dat ze klant zijn van bv. een
hotel of club. De toegang moet bij voorkeur gratis zijn, of voor een klein en redelijk bedrag.
Stranden die moeilijk toegankelijk zijn, moeten zodanige voorzieningen krijgen dat ze toch veilig te
bereiken zijn, bijvoorbeeld via stevige en goed onderhouden trappen met een goede leuning.
Tegelijk moeten ook de wegen in de buurt van het strand veilige oversteekplaatsen hebben.
Ook het eventuele parkeerterrein moet in goede staat zijn. Er dienen goed aangegeven
parkeerplaatsen voor personen met een handicap aanwezig te zijn, die gemakkelijk toegang
bieden tot de voorzieningen.
Overige toegangswegen moeten ook veilig zijn, met afdoende verkeersregeling voor voetgangers,
fietsers en gemotoriseerd verkeer, en veilige trappen en voetpaden. Aanleg van fietspaden wordt,
waar relevant, sterk aangeraden. Ook dienen er voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen
aanwezig te zijn.
Als het absoluut noodzakelijk is om op het strand te parkeren (hulp- en onderhoudsdiensten)
moet dit veilig, beheerst, duidelijk aangegeven en begrensd zijn.
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Waar wandelpromenades zich meer dan twee meter boven het strand bevinden, moeten
duidelijke waarschuwingen en/of een balustrade aanwezig te zijn om ongelukken te voorkomen.
Dit is van extra belang wanneer een strand uit stenen bestaat.

Criterium 32: Op het strand is drinkwater ter beschikking. (aanbevolen criterium)
Er moet drinkwater op het strand beschikbaar zijn, bv. van een drinkwaterfontein of kraantje.
Deze beschikbaarheid kan binnen een sanitair blok zijn, of elders op het strand, zolang wordt
vermeden dat er vervuiling kan plaatsvinden door vogels of andere dieren.

Criterium 33: Ten minste één strand binnen de gemeente of uitbating is toegankelijk
voor personen met een handicap en heeft voorzieningen daarvoor.
Het wordt streng aanbevolen dat alle Blauwe Vlag-stranden toegankelijk zijn en voorzieningen
hebben voor personen met een handicap. Dit geldt voor de stranden, de bijhorende gebouwen en
toiletten en de toegang. Vereist wordt dat minstens één van de stranden van de gemeente of
uitbating hieraan voldoet en dat dit duidelijk wordt gecommuniceerd op de website, via de dienst
voor toerisme, op het infobord, …
De toegang moet voldoen aan de desbetreffende ISO-normering alsook aan de vereisten en
aanbevelingen die de lokale overheden hierrond doen. Specifieke toegangsmaatregelen, zoals
schuine hellingen, moeten worden voorzien. Het wordt aanbevolen dat het ontwerp en de
gebruikte materialen hiervoor op duurzame wijze zijn vervaardigd en passen in de natuurlijke
omgeving.
Als dit onmogelijk is omdat het strand gelegen is in een buitengewoon ontoegankelijke gebied
moet de reden hiervoor duidelijk aangegeven worden bij de aanvraag en vrijstelling gevraagd en
gemotiveerd worden ten opzichte van de jury.

Contact
www.blauwevlag.be, blauwevlag@goodplanet.be

22

