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Opdrachten

De scheepvaartpolitie pakt de veiligheidsproblemen aan in het kader van
de pleziervaart, de scheepvaart en de mensensmokkel.

Meer concreet is de scheepvaartpolitie verantwoordelijk voor:
✓ de grenscontrole in de Schengenhavens

✓ de handhaving van de openbare orde op het water en in de
Noordzeehavens

✓ de gespecialiseerde onderzoeken naar fenomenen eigen aan de
havenactiviteiten en het vervoer te water

✓ het garanderen van de mobiliteit en het veilig verkeer op het water

✓ de zorg voor het milieu

✓ de gespecialiseerde bijstand aan andere politiediensten

Opleiding

Om lid te worden van de Scheepvaartpolitie moet je eerst de opleiding
voor politieambtenaar volgen. Daarna kan je solliciteren bij de
scheepvaartpolitie.
Bij de selectie van de kandidaten wordt onder andere rekening gehouden
met de talenkennis van de kandidaat.
Word je geselecteerd, dan start je met een opleiding die ingaat op de
wetten en reglementering inzake scheepvaart en op de taken die  een
politieambtenaar bij de scheepvaartpolitie uitvoert.

De scheepvaartpolitie

De scheepvaartpolitie van de
Federale Politie staat in voor de
gespecialiseerde politiezorg op
en rond het water en dit zowel
op zee als op de bevaarbare
binnenwateren.

Omdat in de Belgische rivieren en zee geen krokodillen zitten…
Tips van de Federale Politie

Samen werken aan veiligheid

Fo
to

:P
et

ra
 D

e 
W

es
er



Hoe beveilig ik 
mijn pleziervaartuig?

Aankoop

✓ Vul de registratiekaart pleziervaart in. Bewaar één deel zelf en
bezorg het andere deel aan het Centraal Contactpunt rond alle 
vragen over pleziervaart (VIPP). Je vindt deze registratiekaart bij het
VIPP (adres: zie hiernaast)

✓ Maak kleurenfoto’s van je pleziervaartuig.

✓ Kopieer alle documenten.

✓ Merk en registreer de kostbare zaken die je niet kan opbergen en
niet in bewaring kan geven.

Verlaten van het vaartuig

✓ Berg alle waardevolle voorwerpen op.

✓ Bewaar geld, waardepapieren, juwelen, … niet aan boord.

✓ Sluit ramen, deuren en luiken.

Verlaten van de trailer

✓ Berg alle losse onderdelen slotvast op.

✓ Breng een trailerslot en/of wielklem aan.

Sociale controle

✓ Vraag andere pleziervaarders bij jouw afwezigheid een oogje in het
zeil te houden.

✓ Wees zelf alert voor verdachte belangstelling en maak er melding
van bij een politiedienst.

✓ Meld een langdurige afwezigheid bij de scheepvaartpolitie in je
haven of bij de lokale politie.

Aangifte

✓ Word je slachtoffer van een misdrijf, doe hiervan dan zo snel 
mogelijk aangifte bij de scheepvaartpolitie of bij de lokale politie.

✓ Breng bij de aangifte kopieën van alle documenten en foto’s van het
vaartuig, de trailer en de uitrusting mee.

Waar vind ik 
de scheepvaartpolitie?

Scheepvaartpolitie 
Zeebrugge
Veerbootstraat 1
8380 Zeebrugge
Telefoon: 050/55 76 30
Fax: 050/55 76 46

Scheepvaartpolitie Luik
Rue Verte-Voie 1
4041 Herstal-Vottem
Telefoon: 04/22 87 642
Fax: 04/22 87 643

Centraal Contactpunt
Pleziervaart (VIPP)
Watersportlaan 13
8620 Nieuwpoort
Telefoon: 058/22 45 50
Fax: 058/22 40 33
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Federale Dienst
Fritz Toussaintstraat 47
1050 Brussel
Telefoon: 02/642 62 96
Fax: 02/642 62 97

Scheepvaartpolitie Antwerpen
Sint-Pietersvliet 7 
2000 Antwerpen
Telefoon: 03/220 65 30
Fax: 03/220 65 35

Scheepvaartpolitie Gent
Henri Farmanstraat 2
9000 Gent
Telefoon: 09/255 51 30
Fax: 09/255 51 47

Scheepvaartpolitie Oostende
Natiënkaai 5
8400 Oostende
Telefoon: 059/56 15 30
Fax: 059/56 15 59




