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Blauwe Vlag: Criteria jachthavens 2018 – kort overzicht 
 
Bewustmaking en educatie  

1: Informatie over duurzaamheid, natuurgebieden en ecosystemen wordt gecommuniceerd. 
2: Een reglement over het gebruik van de jachthaven wordt gecommuniceerd. 
3: Er is informatie over Blauwe Vlag aanwezig.  
4: Minstens drie educatieve activiteiten in functie van duurzaamheid worden aangeboden.  
5: De jachthaven biedt de Blauwe Vlag voor boten aan.  
6: Er is een halfjaarlijkse teamvergadering rond duurzaamheid en de Blauwe Vlag-criteria. 
(aanbevolen criterium)  
7: Iedere medewerker kent Blauwe Vlag en kan hierover communiceren. (aanbevolen criterium) 

Milieu- en duurzaamheidsmanagement  

8: Een werkgroep jachthavenbeheer ziet toe op de criteria. (aanbevolen criterium) 
9: Er is een milieubeleidsplan. Hierin staat alles met betrekking tot duurzaamheid, water-, afval- en 
energiebeheer, gezondheid en veiligheid, alsook het gebruik van milieuvriendelijke producten. 
10: Kwetsbare natuurgebieden worden specifiek beheerd. 
11: Er zijn adequate en duidelijk herkenbare containers voor gevaarlijke afvalstoffen. 
12: Er zijn voldoende, goed beheerde vuilnisbakken en/of afvalcontainers.  
13: De jachthaven bezit faciliteiten om recycleerbaar afval te verzamelen.  
14: Er zijn voorzieningen voor het wegpompen van bilgewater aanwezig.  
15: Er zijn voorzieningen voor het leegpompen van vuilwatertanks aanwezig.  
16: Gebouwen en faciliteiten worden goed onderhouden.  
17: De jachthaven beschikt over propere, adequate sanitaire voorzieningen, met inbegrip van was- 
en drinkwatervoorzieningen. Het afvalwater wordt gecontroleerd afgevoerd naar een 
waterzuiveringsinstallatie.  
18: Als de jachthaven over een repartie- en waszone voor boten beschikt, mag er geen 
verontreiniging in de waterzuiveringsinstallatie noch in de omgeving terechtkomen.  
19: Duurzame mobiliteit wordt gepromoot. (aanbevolen criterium)  
20: Het verkeer in de jachthaven is gereglementeerd. Parkeren is verboden, behalve op de 
daarvoor voorziene plaatsen.  
21: Het waterverbruik in de sanitaire voorzieningen en de douches moet worden gereguleerd. 
(aanbevolen criterium)  
22: Het milieubeleidsplan (zie ook criterium 9) bevat meetgegevens over water- en 
energieverbruik, afvalbeheer, gezondheid en veiligheid en het gebruik van milieuvriendelijke 
producten. Alle medewerkers zijn hierrond opgeleid. (aanbevolen criterium)  
23: Er worden enkel milieuvriendelijke schoonmaakproducten gebruikt om de 
jachthavenvoorzieningen te reinigen. (aanbevolen criterium)  
24: Alle toiletartikelen, papieren handdoeken en toiletpapier die voorzien worden moeten 
milieuvriendelijk zijn. Zepen moeten verdeeld worden via dispensers met een doseringssysteem. 
(aanbevolen criterium)  
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25: Enkel energie-efficiënte verlichting wordt gebruikt. Sensoren die de verlichting regelen worden 
geïnstalleerd waar dit nuttig wordt geacht. (aanbevolen criterium)  
26: De energie van de jachthaven is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. (aanbevolen 
criterium)  
27: De jachthaven streeft er naar om klimaatneutraal te zijn. (aanbevolen criterium)  
28: Groenvoorzieningen worden duurzaam beheerd. (aanbevolen criterium)  
29: De voorzieningen zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Lokale leveranciers genieten 
de voorkeur wanneer nieuwe gebouwen, infrastructuur of voorzieningen worden geplaatst. 
(aanbevolen criterium)  

Veiligheid, dienstverlening en toegankelijkheid  

30: De jachthaven beschikt over adequate, gekeurde en duidelijk aangegeven reddings-, EHBO- en 
brandblusuitrusting.  
31: De jachthaven beschikt over een rampenplan i.f.v. gevallen van verontreiniging, brand of 
andere ongevallen.  
32: Veiligheidsmaatregelen en -informatie worden gecommuniceerd.  
33: Er is elektriciteit en water bij de aanlegplaatsen aanwezig. Deze installaties zijn gekeurd. 
34: Er zijn voorzieningen voor personen met een handicap. (aanbevolen criterium)  
35: Een plattegrond met de locatie van de verschillende voorzieningen hangt uit.  

Waterkwaliteit  

36: Het water in de jachthaven is proper: er drijft geen afval of olie, er zijn geen indicaties op 
vervuiling door rioolwater of andere vervuilingsbronnen.  

Duurzaam en verantwoord ondernemen  

37: De jachthaven heeft een beleid rond duurzaam en verantwoord ondernemen, met daarbinnen 
aandacht voor mensenrechten, waardig werk, educatie voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur. (aanbevolen criterium) 

Betrokkenheid op de lokale gemeenschap en op sociaal vlak 

38: De jachthaven neemt op zijn minst twee maatregelen om duurzame relaties te bevorderen 
met de lokale gemeenschap en haar werking op sociaal vlak uit te breiden. (aanbevolen criterium) 

Contact 
www.blauwevlag.be - blauwevlag@goodplanet.be 
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