De Vlaamse Waterweg kan de mogelijkheid toelaten om in geselecteerde afgebakende zones van de
Vlaamse waterwegen zwemmen toe te laten, dit onder een aantal strikte voorwaarden die de
veiligheid in al zijn vormen waarborgen.
De initatiefnemer is hierbij steeds het lokaal bestuur. Voor de praktische organisatie kan het lokaal
bestuur samenwerken met een erkende sportclub of sportfederatie.
Het formeel toelaten van een zwemzone gebeurt door het afsluiten van een domeinvergunning
tussen het lokaal bestuur en De Vlaamse Waterweg, waarin precies aangegeven wordt op welke
wijze de onderstaande voorwaarden vervuld worden:
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Zwemmen kan enkel toegelaten worden in permanent niet door de scheepvaart gebruikte
zones;
Het betreft sportief zwemmen. Recreatief zwemmen is niet toegestaan;
De zone dient afgebakend en gehandhaafd te worden door de initiatiefnemer;
Zwemmen is uitsluitend toegestaan onder toezicht door voldoende gebrevetteerde redders;
Het toezicht wordt georganiseerd door de initiatiefnemer;
Het zwemmen gebeurt in clubverband. Enkel aangesloten leden van de club(s) (aangeduid
door de initiatiefnemer) kunnen van de mogelijkheid tot zwemmen gebruik maken;
Duidelijke signalisatie van de zwemzone door middel van tijdelijke (enkel tijdens de
opgegeven en toegelaten zwemperiode) bebording E.105 en A.105.
Het bijbehorend zwemreglement wordt op een goed zichtbare plaats opgehangen;
De initiatiefnemer staat in voor (vergunde) voorzieningen om op een veilige manier in en uit
het water te gaan;
De behandeling van alle klachten en meldingen die het gevolg zijn van deze activiteit wordt
opgenomen door de initiatiefnemer;
De initiatiefnemer staat in voor het net houden van de omgeving bij elke zwemactiviteit
(zoals opruimen van zwerfvuil ter hoogte van de toegangen tot de zwemzone);
De initiatiefnemer is aansprakelijk voor schade die door de activiteiten met betrekking tot de
deze vergunning worden veroorzaakt of door nalatigheid de vergunningsvoorwaarden na te
doen komen;
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de controle van de waterkwaliteit (in functie van
zwemwater);
De initiatiefnemer toetst voorafgaand het voorstel van zwemzone af met het Agentschap
Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij;
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de ordehandhaving naast de zwemzone;
De initiatiefnemer zorgt ervoor dat hij over alle andere nodige vergunningen en toelatingen
beschikt;
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het op regelmatige basis controleren van de zone
op onzichtbare obstakels onder de waterlijn of onveilige situaties;
Alle relevante maatregelen, die de Nationale Veilgheidsraad oplegt om de verspreiding van
het coronavirus COVID−19 te beperken, zijn van toepassing;
De initiatiefnemer ziet erop toe dat steeds voldaan wordt aan de in de vergunning opgelegde
voorwaarden.

