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De Kustwacht in België 

 

De Kustwacht wordt gevormd door 17 overheidsdiensten, 8 Vlaamse en 9 federale, die allen 

bevoegdheden op zee hebben. Deze diensten zijn ook gekend als ‘kustwachtpartners’. 

 

De Kustwacht zorgt voor een vlotte samenwerking tussen de verschillende 

kustwachtpartners. Hierdoor kan er niet alleen efficiënter gewerkt worden, maar kan er ook 

bespaard worden.  

 

De Kustwacht bestaat uit een beleidsorgaan, een overlegorgaan en een secretariaat. Het 

beleidsorgaan, bestaande uit de directeurs en hoofden van administraties, neemt 

beleidsbeslissingen en adviseert de ministers en regering. Het overlegorgaan bestudeert 

dossiers en is samengesteld uit experten ter zake: juristen, ingenieurs, operationelen, 

wetenschappers, … De gouverneur van West-Vlaanderen is de voorzitter van dit 

overlegorgaan. 

Het secretariaat ondersteunt de werking van zowel beleids- als overlegorgaan en de 

samenwerking tussen de kustwachtpartners. 

 

 

Activiteiten 2009 

 

Beleidsorgaan en Overlegorgaan 

In 2009 kwam het beleidsorgaan vier keer samen en het overlegorgaan ook vier keer.  

 

Werkgroep Kustwachtcentrale 

Deze werkgroep heeft de SOP’s (standard operational procedures)van de verschillende 

kustwachtpartners verder afgewerkt. Dit zijn de procedures die gevolgd worden als er zich 

een incident voordoet: wie moet ingelicht worden, welke acties worden ondernomen, welk 

materiaal is nodig, …  

Op termijn zullen al deze SOP’s samengevoegd worden tot één groot operationeel plan dat 

de werking van de kustwachtcentrale zal regelen.  

 

Werkgroep Windmolenparken 

 

2009 was, net als vorig jaar, een druk jaar voor de werkgroep windmolenparken. 

In het voorjaar was er op politiek vlak heel wat te doen om de windmolens, en dan meer 

bepaald om het vrijhouden van de scheepvaartroutes die door de windmolenzones lopen. 

Binnen de structuur kustwacht heeft men met alle partijen rond de tafel gezeten om een 

oplossing te vinden waar iedereen zich mee kan verzoenen. 

 

Windmolenexploitant Belwind is in het najaar begonnen met de bouw van zijn 

windmolenpark op de Blighbank, ongeveer 45 kilometer voor de kust van Zeebrugge. De 

werkgroep windmolenparken en het Secretariaat Kustwacht hebben Belwind bijgestaan op 

heel wat vlakken: vergunningen leveren voor de bouw en het transport van de verschillende 

onderdelen, advies geven over het leggen van kabels, procedures vastleggen in geval van 

een incident,… 

Dit laatste bleek geen overbodige luxe want in oktober en in november zijn er twee 

monopiles (“funderingspaal” van de windmolen) gezonken en het heeft heel wat moeite 

gekost om die terug boven te halen. 
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Windmolens op zee blijken tot de verbeelding van veel mensen te spreken. In 2009 zag een 

nieuw fenomeen het licht:‘windmolentoerisme’. Veel jachtjes proberen zo dicht mogelijk bij 

de windmolens te varen en er zijn ook rederijen die rondvaarten organiseren naar de 

windmolens. Om gevaarlijke situaties te vermijden, is er nu een veiligheidsafstand van 500 

meter ingesteld. Wie zich daar niet aan houdt en toch dichter vaart, is strafbaar.  

 

Foto Belwind /Blighbank 

 

PR - activiteiten 

 

Dat de Kustwacht ook op bestuursniveau stilaan bekend wordt, was in 2009 te merken aan 

de ‘hoge bezoeken’ die verschillende kustwachtpartners mochten ontvangen.  

 

In mei maakte minister Depadt (Binnenlandse Zaken) kennis met de kustwachtcentrale. 

Naast een bezoek aan het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge en aan het 

Maritiem Reddings en Coördinatie Centrum (MRCCC) in Oostende, stond ook een rondvaart 

met een politievaartuig op het programma.  

 

Foto Bezoek Depadt  

 

In augustus demonstreerden twee kustwachtpartners, Civiele Veiligheid en FOD 

Volksgezondheid, hun samenwerking bij gevallen van olievervuiling onder het goedkeurend 

oog van minister Turtelboom (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Schouppe (Mobiliteit 

en Noordzeebeleid). In de Grote Wacht Jabbeke kregen de twee prominenten tekst en uitleg 

bij het materiaal dat gebruikt wordt voor de bestrijding van olievervuiling. Ook de werking 

van de structuur Kustwacht als geheel werd toegelicht. In Oostende werd de samenwerking 

tussen de twee partners en het gebruik van het materiaal ‘live’ getoond tijdens een 

oefening.  

 

Foto Bezoek Jabbeke  

 

In de zomermaanden vonden twee reddings- en communicatieoefeningen plaats in het 

kader van de afsprakenregeling voor het redden van drenkelingen aan de Belgische kust. De 

oefening van 7 juli ging door in Nieuwpoort en op 7 augustus vond een tweede oefening 

plaats in De Haan. Het doel van deze oefeningen is om de alarmering tussen de betrokken 

diensten te testen, evenals de radiocommunicatie tussen de hulpdiensten aan land, op zee 

en in de lucht bij het zoeken naar vermiste personen op zee. 

 

Deze twee oefeningen hebben aangetoond dat niet alle hulpdiensten dezelfde benamingen 

gebruiken voor dezelfde locatie en dat er daardoor verwarring kan ontstaan. Daarom zijn 

verschillende kustwachtpartners samen met het provinciecommando in 2009 gestart met 

een project ‘referentiepunten’. Hierbij worden alle referentiepunten in kaart gebracht en 

wordt er een inventaris gemaakt van de verschillende benamingen van één punt. Het doel is 

om tot een digitaal programma te komen dat dan door alle hulpdiensten per computer kan 

geraadpleegd worden.  

 

 

Loketfunctie 

 

Het secretariaat Kustwacht heeft een belangrijke loketfunctie. Dat wil zeggen dat iedereen 

die een vraag heeft over de Noordzee, van het gewone publiek over privéfirma’s tot 

overheidsdiensten, bij het secretariaat terecht kan. Ons motto is: Eén vraag, één oplossing. 
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Wij proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven, of we verwijzen de vraagsteller door 

naar de dienst die het best geschikt is om een oplossing te bieden.  

 

In 2009 hebben wij in totaal 174 vragen ontvangen.  

Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een lichte daling, toen hadden we namelijk 191 

vragen.  

Dat we minder vragen hebben gekregen, kan verklaard worden doordat we op de website 

een rubriek ‘Frequently Asked Questions’ hebben, waar al een antwoord wordt gegeven op 

veelgestelde vragen. 

Vaak werd ons ook gevraagd om vergaderverslagen of bijlagen. Daarom plaatsen we nu alle 

vergaderverslagen op onze website, toegankelijk voor alle kustwachtpartners.  

Als we de spreiding van het aantal vragen per maand bekijken, dan zijn juni en augustus de 

drukste maanden en januari en februari de minst drukke maanden.  

Ook vorig jaar behoorde januari tot één van de minst drukke maanden, waarschijnlijk te 

verklaren doordat veel mensen in die periode met verlof zijn. Dit jaar blijken de 

zomermaanden echter drukker dan vorig jaar. Dat kan te verklaren zijn doordat de 

bouwwerken voor een tweede windmolenpark in september gestart zijn en de 

windmolenexploitant in de maanden daarvoor nogal eens te rade kwam bij het secretariaat 

Kustwacht.  

 

 

Het grootste deel van de vragen (67%) komt uiteraard van de kustwachtpartners. Iets meer 

dan een vierde (26,5%) van de vragen komt van het ‘gewone’ publiek of van privé firma’s. 

Daaronder vallen ook windmolenexploitanten. De rest(6,5%) zijn vragen van 

overheidsdiensten die niet tot de kustwacht behoren. 

Dit blijkt grotendeels overeen te stemmen met de cijfers van vorig jaar. 


