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De Kustwacht in België 

 

De structuur Kustwacht bestaat uit 17 overheidsdiensten, 8 Vlaamse en 9 federale, die allen 

bevoegdheden op zee hebben. Deze diensten worden de kustwachtpartners genoemd. 

 

De Kustwacht coördineert de samenwerking tussen de verschillende kustwachtpartners. 

Hierdoor stijgt de efficiëntie van operaties op zee en het betekent ook een besparing op 

termijn. 

 

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, … 

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

samenwerking tussen de kustwachtpartners. 

 

Er wordt ook gewerkt aan de oprichting van een kustwachtcentrale die zal bestaan uit twee 

componenten: het Maritiem Reddings en Coördinatie Centrum (MRCC) en het Maritiem 

Informatie Kruispunt (MIK). Het MRCC en het MIK kunnen beschouwd worden als 

respectievelijk de 100 – centrale en de 101 – centrale voor de zee.  

 

 

Activiteiten 2008 

 

In 2008 werden twee vergaderingen georganiseerd op het niveau beleidsorgaan en vier op 

het niveau overlegorgaan onder leiding van de gouverneur. 

 

Werkgroep Kustwachtcentrale 

De werkgroep Kustwachtcentrale heeft verwittigingsschema’s en alarmeringsschema’s 

opgesteld voor het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK), in afstemming met het al 

bestaande operationeel plan van het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC). 

Dit is de eerste stap in het opstellen van een operationeel plan voor het Maritiem Informatie 

Kruispunt (MIK).  

Het Koninklijk Besluit MIK werd afgewerkt en ter ondertekening voorgelegd aan de 

bevoegde ministers en de Koning na advies van de Raad van State.  

 

 

Werkgroep Windmolenparken 

2008 was vooral het jaar van de windmolens. Verschillende windmolenexploitanten hebben, 

samen met hun vele aannemers en onderaannemers, een beroep gedaan op het secretariaat 

Kustwacht om zich wegwijs te laten maken in het kluwen van overheidsdiensten.  

Er is een werkgroep Windmolenparken opgericht opdat de verschillende kustwachtpartners 

vlot kunnen samenwerken en elkaar op de hoogte kunnen houden van nieuwe 

ontwikkelingen in de windmolendossiers. Het secretariaat Kustwacht heeft samen met het 

MRCC, het MIK en de VTS (Vessel Traffic Services)-centrale van Zeebrugge afspraken 

gemaakt over het toezicht op het transport van de sokkels en het kabelleggen. De adviezen 

van de verschillende kustwachtpartners werden afgestemd met de windmolenexploitanten. 

De werkgroep Windmolenparken heeft ook input geleverd voor het intern noodplan van C- 
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Power en voor het BNIP (Bijzonder Nood en Interventie Plan) Windmolenparken op Zee, dat 

werd opgesteld door de Federale Diensten Openbare Hulpverlening.  

Om alle informatie over windmolens te centraliseren is er een website opgericht die alle 

kustwachtpartners kunnen raadplegen. 

 

 

Discipline 5 Rampenplan Noordzee 

Aan het Rampenplan Noordzee zal nog een bijlage toegevoegd worden: Monodisciplinair 

Nood – en Interventieplan Discipline 5: Informatie. Dit is eigenlijk een 

crisiscommunicatieplan ingeval van een incident of een noodsituatie op de Noordzee.  

Hierin wordt bepaald welke procedures gevolgd worden voor het informeren van de 

bevolking en de pers. Ook de verschillende functies en de taakverdeling worden vastgelegd 

(woordvoerder, coördinator media team, webmaster, redacteur,…) via o.a. actiekaarten voor 

elke functie. 

 

In 2008 werd een eerste versie van het crisiscommunicatieplan opgesteld. De 

communicatieverantwoordelijken van de verschillende kustwachtpartners hebben het 

ontwerp van dit plan ontvangen. Zij zullen hun verbetervoorstellen doorgeven aan de 

Federale Dienst Openbare Hulpverlening, die dit crisiscommunicatieplan verder zal verfijnen.  

 

 

Bekendheid Structuur Kustwacht 

 

In 2008 werd een nieuw campagnebeeld gelanceerd om het publiek beter bekend te maken 

met de structuur Kustwacht. Het campagnebeeld symboliseert waakzaamheid en alertheid 

en de verschillende tinten blauw leggen niet enkel de link naar de zee, maar ook naar het 

blauw van de verschillende kustwachtpartners: douane-blauw, MDK (Maritieme 

Dienstverlening en Kust)-blauw, politie-blauw, marine-blauw, , … 

Het publiek kon ook van nabij kennismaken met de structuur Kustwacht op de Vlaamse 

Havendag, op de Air Day van Defensie in Koksijde en op de Visserijfeesten in Oostende.  

Ook de website van de structuur Kustwacht werd in een nieuw kleedje gestoken.  

 

 

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 privé-firma’s tot 

overheidsdiensten, bij ons terecht kan. Ons motto is: Eén vraag, één oplossing. 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 2008 hebben wij in totaal 191 vragen ontvangen. 

 

 

 

 

 

 


