
REGLEMENT  

M.B.T. 

 KANAALZWEMMEN TUSSEN LA FLANDRE BRUG EN ZWAAIKOM 

 

 

Artikel 1.  

  

Deze verordening legt de voorwaarden vast waaronder, in afwijking van het normaal 

geldend verbod, mag gezwommen worden in een afgebakend deel van het kanaal 

Bossuit-Kortrijk tussen de La Flandre brug Zwevegem en de zwaaikom kant kadezijde 

(ca. 586 meter verder). 

 

De periode en momenten wanneer gezwommen kan worden in het afgebakend 

gebied wordt vastgelegd in overleg met de Vlaamse waterweg en lokaal bestuur 

Zwevegem. 

Het badseizoen gaat van start op 1 mei en duurt tot 30 september. 

 

De clubs dienen twee weken voor start van het badseizoen zowel aan lokaal bestuur 

Zwevegem als aan de Vlaamse waterweg mee te delen op welke exacte momenten 

zij de zwemzone zullen gebruiken.  

 

Deze momenten dienen binnen het badseizoen te vallen, en binnen volgende 

tijdsvensters: 

- Op zaterdag van 18.00 uur tot 20.00 uur 

- Op zondag  van 10.00 uur tot 20.00 uur 

 

Artikel 2. 

Het lokaal bestuur voorziet, in samenwerking met de deelnemende club(s), de 

infrastructuur met instapplaatsen en ladders, zodat de zwemmers op een veilige 

manier in en uit het water kunnen. Het lokaal bestuur voorziet eveneens in 

samenwerking met de deelnemende club(s) in afbakeningsmateriaal voor de 

zwemzone, affichering van het verslag van de waterkwaliteits-toets, en voor het 

wisselbord zwemmen toegelaten/verboden.  Langs de kade wordt de diepte op 

duidelijke en goed zichtbare wijze aangegeven. Er wordt een bord geplaatst met de 

inhoud van deze verordening. 

 

Het lokaal bestuur stelt (in overleg met de VZW Koninklijke Sobeka kajakclub 

Zwevegem) omkleedruimtes, douches en sanitair ter beschikking van de zwemmers.  

 

 

 

Artikel 3. 

De inrichting beschikt over een EHBO-lokaal waar de eerste zorgen kunnen worden 

toegediend en dat uitsluitend uitgerust is met materiaal voor reanimatie en eerste 

hulp. Dit lokaal is rechtstreeks en gemakkelijk toegankelijk voor de 

verantwoordelijken. 

De clubs garanderen de beschikbaarheid en deugdelijkheid van het EHBO-materiaal 

en een toestel voor zuurstoftoediening. De clubs garanderen dat de EHBO-materialen, 

waar van toepassing, voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitrusting. De clubs 
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staan in  voor het onderhoud, de controles en de nodige keuringen van het materiaal 

conform art. 5.32.8.4.2.4 van de Vlarem II-regelgeving.  

De redders zijn vertrouwd met de inrichting van het lokaal en met het gebruik van al 

het aanwezige materiaal. 

 

Artikel 4. 

Het zwemmen is enkel toegelaten als de waterkwaliteit voldoet aan de 

milieukwaliteitsnormen conform Vlarem II. 

Tijdens de week die het badseizoen voorafgaat, en daarna minstens elke 14 dagen 

tijdens dit badseizoen, wordt op initiatief en op kosten van de club(s) een 

bacteriologisch onderzoek uitgevoerd op een representatief staal van het zwemwater 

door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater zoals 

vermeld in artikel 6, 5e a, van het VLAREL. Dit bacteriologisch onderzoek dient 

minimaal uitgevoerd te worden tijdens de periode waarbinnen effectief kan 

gezwommen worden.  

Een dubbel van deze analyseresultaten wordt door het labo rechtstreeks aan de afdeling 

van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht op de 

volksgezondheid, bezorgd. Indien de toegestane waarden worden overschreden, wordt 

een zwemverbod uitgevaardigd. De meest recente meetresultaten worden door de 

exploitant op een goed zichtbare plaats uitgehangen aan de zwemzone.  
 

Het zwemmen is enkel toegelaten als de watertemperatuur minstens 15 °C bedraagt 

en bij een zichtbaarheid van minstens 300 meter. De temperatuur wordt gemeten 

door het erkend laboratorium tijdens de staalnames voor het bacteriologisch 

onderzoek. 

 

Artikel 5. 

Om specifieke redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden (vb. 

hinder door waterplanten, calamiteiten,…) kan de burgemeester en/of de bevoegde 

beheerder desgevallend verbieden om te zwemmen op de momenten waarop het 

volgens deze verordening toegelaten zou zijn. 

De burgemeester heeft ook dit recht ingeval er bijzondere evenementen zouden 

plaatsvinden. 

 
Artikel 6.  

Zwemmen is enkel toegelaten in de zone tussen de La Flandre brug, en de zwaaikom 

kant kadezijde (ca. 586 meter), hierna ‘de zwemzone’. 

Zwemmen buiten de zwemzone blijft strikt verboden. Duiken in de zwemzone is 

verboden. 

 

De club(s) staan bij elk toegelaten zwemmoment in voor: 

• het tijdig plaatsen & verwijderen van het afbakeningsmateriaal 

• het stockeren van het afbakeningsmateriaal.   

• Het tijdig plaatsen en verwijderen van signalisatie  (tijdelijke borden E.105 en 

A.105) 

• Het afficheren van het zwemreglement  van interne orde, op een goed 

zichtbare, vooraf afgesproken plaats.  

• Het plaatsen en wegnemen van de instapladder op de vooraf bepaalde plaats. 

• Het regelmatig controleren van de zwemzone op obstakels, op of onder de 

waterlijn, of op onveilige situaties.  

• Het net houden van de omgeving bij elke zwemactiviteit.  



• het volgen alle richtlijnen die gelden bij exploitatie van een zwemzone.  

 

 

Artikel 7. 

Zwemmen in de zwemzone is enkel toegelaten voor de leden van clubs die een 

vergunning hebben gekregen. Elke zwemmer dient lid te zijn van de club(s), conform 

de voorwaarden in de exploitatieovereenkomst.  

De club(s) houden een logboek ter plaatse bij. 

 

Artikel 8.  

De club(s) die willen zwemmen in de zwemzone, moet(en) een melding (klasse 3) 

doen voor het exploiteren van een klasse 3 inrichting, zoals bepaald in rubriek 

32.8.2.c. van de VLAREM indelingslijst.  

De melding moet gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen van 

lokaal bestuur Zwevegem.  

De sectorale voorwaarden zoals bepaald in de subafdeling 5.32.8.4. ‘open 

zwemgelegenheden en zones voor waterrecreatie’ zijn onverminderd van toepassing.  

De clubs volgen alle richtlijnen die gelden bij exploitatie van een zwemzone.  

 

Artikel 9. 

De club(s) hebben de nodige verzekeringen (lichamelijke ongevallen, burgerlijke 

aansprakelijkheid,…) afgesloten voor hun leden. Het lokaal bestuur kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.   

 

Artikel 10. 

De leden van de club(s), waarvan sprake in artikel 7, dragen tijdens het zwemmen 

altijd een duidelijk herkenbare badmuts.  

De leden van de club(s) volgen de internationale FINA-regels inzake wetsuits. 

Er wordt nooit individueel gezwommen.  

 

Artikel 11.  

Tijdens elk zwemmoment zijn er minstens 2 toezichthoudende personen, waarvan ten 

minste 1 persoon in het bezit is van het Hoger Reddersbrevet uitgereikt door de 

Vlaamse Trainersschool of van een gelijkwaardig getuigschrift, goedgekeurd door Sport 

Vlaanderen.  

Voor bepaling van het aantal redders/toezichters is het Vlarem II artikel 

5.32.8.2.11,§4,1° van toepassing.  

De clubs staan zelf, of in samenwerking met andere clubs, in voor de organisatie van 

dit toezicht.  

Het  bewijs van reddersdiploma’s en erkende recente bijscholingen, liggen ter inzage 

van het lokaal bestuur op de plaats van exploitatie.  

 

Artikel 12. 

Clubs verbinden zich er toe voorafgaand aan elk zwemmoment, na te gaan of het 

wateroppervlak vrij is van hindernissen. Indien dit niet het geval is, kan niet 

gezwommen worden. 

 

Artikel 13. 

De exploitant is aansprakelijk voor schade die door de activiteiten met betrekking tot 

deze exploitatieovereenkomst worden veroorzaakt of voor schade veroorzaakt door 

nalatigheid om de vergunnings- en exploitatievoorwaarden na te doen komen. 


