FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER - Scheepvaart
WET VAN 5 JULI 2018 BETREFFENDE DE PLEZIERVAART. (B.S. 17.07.2018)
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Uittreksel
HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 3. § 1. Deze wet is van toepassing op :
1° alle pleziervaartuigen, ongeacht het land van registratie, vanaf tweeënhalve meter die gebruikt
worden op de Belgische wateren;
2° pleziervaartuigen die geregistreerd zijn overeenkomstig artikel 5;
3° waterscooters die gebruikt worden op de Belgische wateren.
§ 2. Deze wet is niet van toepassing, tenzij anders bepaald, op :
1° schepen die gebruikt worden of bestemd zijn voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers;
2° tuigen gebruikt voor brandingsporten, zoals kites, windsurftuigen en surfplanken, met uitzondering
van waterscooters;
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Art. 2. Voor de toepassing van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder :
1° "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 doch met uitsluiting van vaste tuigen,
watervliegtuigen en amfibievaartuigen;
2° "pleziervaartuig" : elk schip dat, al dan niet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, aan pleziervaart doet
of ervoor bestemd is, met uitsluiting van de schepen gebruikt voor het vervoer van meer dan twaalf
passagiers;
3° "pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsgebruik" : 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 een verhuurbedrijf;
4° "Belgische wateren" : de territoriale zee en de bevaarbare binnenwateren;
5° "EEZ" : de Belgische Exclusieve Economische Zone;
6° "minister" : de minister die de pleziervaart onder zijn bevoegdheden heeft;
7° "scheepvaartcontrole" : het onderdeel van de federale overheid dat in het bijzonder belast is met
de handhaving van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten, en dat daartoe door de Koning wordt
aangewezen;
8° "verhuurbedrijf" : een rechtspersoon die in zijn statuten het verhuur van pleziervaartuigen heeft
opgenomen;
9° "waterscooter" : een pleziervaartuig met een romplengte van minder dan vier meter dat een
voortstuwingsmotor met een waterstraalpomp als primaire voortstuwingsbron gebruikt en
ontworpen is om door een op en niet in de romp zittende, staande of knielende persoon te worden
bediend;
10° "passagier" : iedere persoon aan boord met uitzondering van :
a. de gezagvoerder en de bemanningsleden of andere personen die in welke hoedanigheid dan
ook in dienst of tewerkgesteld zijn aan boord van een schip ten behoeve van dat schip;
b. een kind beneden de leeftijd van één jaar.
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Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

3° tuigen voor strandvermaak zoals opblaasbare rubberbootjes die niet geschikt zijn voor een motor
en luchtmatrassen;
4° kano's en kajaks, gondels en waterfietsen;
5° overheidsvaartuigen.
Indien over bepaalde types van schepen onduidelijkheden zijn over het toepassingsgebied, kan de
Koning, na advies van de sector, bepalen of deze wet van toepassing is op deze vaartuigen. De
Koning bepaalt de wijze waarop het overleg met de sector wordt georganiseerd en de wijze waarop
deze beslissingen worden bekendgemaakt.
§ 3. De Koning kan, in afwijking van de paragrafen 1 en 2, de pleziervaart met pleziervaartuigen
kleiner dan tweeënhalve meter, de brandingsporten bedoeld in paragraaf 2, 2°, en de pleziervaart
bedoeld in paragraaf 2, 4°, regelen.
…
Art. 31. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2018 met uitzondering van hoofdstuk 2 dat in werking
treedt op 1 januari 2019.
Gegeven te Brussel, 5 juli 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
De Minister van Mobiliteit,
Fr. BELLOT
De Staatssecretaris voor Noordzee,
Ph. DE BACKER

_______
Nota
Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
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Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

