
 
 

 

 
 

DRAAIBOEK  

ONGEVALLEN AAN BOORD 

VAN VISSERSVAARTUIGEN: 

“Wat te doen bij ernstige of 

dodelijke ongevallen?” 
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Eerste meldpunt voor ongevallen op zee: 

 

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum 

(MRCC) 

+32 (0)59 70 10 00 

VHF CH 16/67 & DSC 70 

 

Zij doen al het nodige in geval van een 

noodsituatie, om het even waar je bent! 
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Inleiding 
 

Dit draaiboek werd opgemaakt om de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende 

betrokken partners te optimaliseren in geval van een ongeval op zee. We spreken hier over zowel 

dodelijke ongevallen als ernstige arbeidsongevallen, al dan niet met letsels tot gevolg.  

Navolgend schema benadrukt het belang om - met respect voor allen - zo snel mogelijk correcte en 

noodzakelijke informatie te verschaffen aan de partners, opdat zij alles in het werk zouden kunnen 

stellen om slachtoffers, familieleden en nabestaanden op te vangen en te ondersteunen.  

Dit draaiboek is integraal terug te vinden op de website van Previs (http://www.previs.be) onder de 

rubriek “Draaiboek”. Het staat ter beschikking van alle maritieme diensten, overheidsdiensten, 

rederijen, vissers en kustgemeenten.  
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Synthese communicatieschema 
 

Het is een nu al bestaande standaardprocedure dat informatie van een ongevallenmelding door het 

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), het Maritiem Informatiekruispunt (MIK), de 

Dienst 100/112 en de Dienst 101 (CIC – Communicatie- &  Infocentrum)) onmiddellijk onderling 

tussen die vier partijen wordt doorgegeven. Het MRCC speelt een voortrekkersrol in de Search And 

Rescue (SAR) op zee.  

Via het MIK beslist de aangewezen “Officier van Bestuurlijke Politie” (OBP) of het “Draaiboek 

Ongevallen Op Zee” wordt opgestart. Een reden daarvoor kan zijn dat er een Belgisch vaartuig bij 

betrokken is, dat één of meerdere opvarenden de Belgische nationaliteit hebben of in België verblijven, 

of dat het evident is dat er Belgische belangen in het spel zijn. De Officier licht het MIK in van zijn 

beslissing en van daaruit wordt op zijn instructie vervolgens het Draaiboek opgestart.  

Dezelfde Officier is verantwoordelijk voor de communicatie naar de bestuurlijke overheden. Hij blijft 

de zaak opvolgen en coördineren en duidt in dit verband ook een eenheid van de scheepvaartpolitie 

(SPN) aan die zal instaan voor de verdere uitvoering van een aantal opdrachten.  

Die specifieke opdrachten worden onder leiding van een middenkader, een zgn. “Officier van 

Gerechtelijke Politie” (OGP) van de Scheepvaartpolitie (SPN) uitgevoerd. De slachtofferbejegening en 

–zorg wordt opgestart. Er is een zgn. administratief luik met informatie aan de reder en de 

Rederscentrale, de gemeente, Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen) en het DG 

Scheepvaart. De OGP informeert zich in voorkomend geval meteen over de identiteit van de 

opvarenden (o.m. via het MIK dat toegang heeft tot die gegevens) en ziet erop toe dat de familie op 

gepaste wijze wordt opgevangen. De OGP staat er ten slotte ook voor in dat de gerechtelijke 

overheden worden ingelicht en dat alle vaststellingen binnen het onderzoek naar behoren worden 

verricht. 

De familie en de collega’s van het slachtoffer kunnen ten allen tijde terecht bij de sociaal consulent 

van Previs die hen doorverwijst naar de gespecialiseerde instanties.  
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Communicatieschema 

 

Elke dienst of instantie die de melding als eerste ontvangt, dient 

onmiddellijk het MRCC te verwittigen! 

 

Gebruikte afkortingen: 

 

MRCC Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum 

MIK Maritiem Informatiekruispunt 

CIC Communicatie – en informatiecentrum van de Belgische geïntegreerde politie 

(provinciale meldkamer voor noodoproepen – 101) 

OBP Officier Bestuurlijke Politie 

SPN Scheepvaartpolitie 

OGP Officier Gerechtelijke Politie 

SOB Slachtofferbejegenaar 

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 

SOP Slachtofferonthaal Parket 

Previs Preventie van Arbeidsongevallen aan bood van Vissersvaartuigen 
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De betrokken instanties 
  

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum [MRCC] 

 

GEBEURTENIS: 

Ontvangst informatie of melding bij MRCC, MIK, 100/112 (brandweer – medische hulp) of 101 

(politiehulp).  

ACTIE: 

• Opstarten reddingsacties (SAR – Search and Rescue) o.l.v. MRCC. 

 

• Onmiddellijke onderlinge info-uitwisseling tussen MIK, 100/112 en 101.  

 

• Onderhouden van contacten met de media door de verantwoordelijke binnen het MRCC. Er 

wordt hierbij gewacht tot er voldoende en correcte informatie beschikbaar is. De 

mededelingen zijn kort. 

 

 

  

MRCC - Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum 

SEARCH AND RESCUE (SAR) 

 

Tel. NOODGEVALLEN: +32 (0)59 70 10 00 

VHF CH 16/67 

 

Tel. niet-noodgevallen: +32 (0)59 34 24 40 

Maritiem Plein 3, B-8400 Oostende 

www.scheepvaartbegeleiding.be  

www.kustwacht.be 
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Maritiem Informatiekruispunt [MIK] 

 

GEBEURTENIS: 

Het MIK ontvangt via het MRCC, de dienst 101 (CIC - het communicatie- en informatiecentrum van de 

Belgische geïntegreerde politie) of de dienst 100/112 de melding van een ernstig incident op zee 

waarbij Belgen of Belgische belangen betrokken zijn. 

ACTIE: 

• Inlichten Officier Bestuurlijke Politie (OBP): +32 (0)50 36 81 07. 

 

• De OBP bevestigt de opstart van het “Draaiboek”. 

 

 

 

  

MIK – Maritiem Informatiekruispunt 

 

Marinebasis Zeebrugge 

Graaf Jansdijk 1, B-8380 Zeebrugge 

www.mil.be/nl/eenheden/maritiem-

informatiekruispunt 
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Officier Bestuurlijke Politie [OBP] 

 

GEBEURTENIS: 

De OBP krijgt via het MIK de melding van een incident op water. 

ACTIE: 

• De OBP beslist of de procedure (het “Draaiboek”) ongevallen op zee moet worden opgestart 

aan de hand van volgende criteria: 

∼ Is het een Belgisch vaartuig? 

∼ Is de opvarende een Belg? 

∼ Gaat het om buitenlandse opvarenden die in België verblijven? 

 

• De OBP licht het MIK in, dat het “Draaiboek” zal moeten opstarten. 

 

• De OBP duidt een entiteit van de Scheepvaartpolitie (SPN) aan voor de uitvoering van initiële 

maatregelen en onderzoekstaken. 

 

• De OBP verzorgt verder de algemene opvolging, de coördinatie en het contact met de mogelijk 

betrokken bestuurlijke autoriteiten. 

 

 

  

OBP – Officier Bestuurlijke Politie 

 

Tel.: +32 (0)50 36 81 07 

 

SPN – Scheepvaartpolitie Oostende 

 

Tel.: +32 (0)59 56 15 30 

Natiënkaai 5, B-8400 Oostende 

www.federalepolitie.be 
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Officier Gerechtelijke Politie [OGP] 

 

GEBEURTENIS: 

De OGP wordt op de hoogte gebracht van het opstarten van het “Draaiboek ongevallen op zee”.  

ACTIE: 

• Hij regelt (onderzoekt): 

∼ De bevraging bij de DIMONA-databank (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling)  

∼ De vaststellingen  

∼ De gerechtelijke opvolging: PDK (Procureur des Konings) verwittigen 

∼ De opvang van familie 

∼ De organisatie van de infovergadering (zo nodig) 

 

• Hij start de slachtofferzorg op door aanduiding van en contactname met de 

slachtofferbejegenaar (SOB): 

∼ Slachtoffer woont in kustgemeente:  

SOB Lokale Politiezone (via CIC) 

SOB Scheepvaartpolitie (SPN) 

∼ Slachtoffer woont in het binnenland: 

SOB Lokale Politiezone (via CIC) 

 

• Hij informeert de sociaal consulent van Previs:  

∼ Luk Louwagie 

GSM: +32 (0)477 68 25 00 

Tel.: +32 (0)59 50 95 55 

Mail: Luk.louwagie@zeevissersfonds.be 

 

• Hij verwittigt: 

∼ De reder (indien Belgisch vaartuig). 

∼ De directeur van de Rederscentrale (indien vissersvaartuig onder Belgische vlag):  

Emiel Brouckaert 

GSM: +32 (0)473 78 11 04 

Tel.:  +32 (0)59 32 35 03 

Mail: info@rederscentrale.be 

∼ De gemeente van de woonplaats van het slachtoffer 

∼ Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen) 

Tel.: +32 (0)2 506 84 11 

Mail: ostend@fedris.be 

∼ DG Scheepvaart (Afdeling schepenbeheer, vlaggenstaat) 

Tel.: +32 (0)473 70 03 53 

Mail: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be 
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• Hij verwittigt ook de Arbeidsinspectie voor het Toezicht op het Welzijn op het Werk. 

Indien het incident tot gevolg heeft dat er arbeidsongevallen zijn gebeurd met dodelijke afloop 

of mogelijks met blijvende letsels, moet de Arbeidsinspectie voor het Toezicht op het Welzijn 

op het Werk onmiddellijk ingelicht worden: 

∼ Arbeidsinspectie Toezicht Welzijn op het Werk 

FAC Kamgebouw 

Koning Albert I-laan 1-5 bus 5 

B-8200 Brugge             

Tel.: +32 (0)2 233 42 40 

Mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be 

 

  

OGP – Officier Gerechtelijke Politie 

 

SPN – Scheepvaartpolitie Oostende 

 

Tel.: +32 (0)59 56 15 30 

Natiënkaai 5, B-8400 Oostende 

www.federalepolitie.be 
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Slachtofferbejegenaar [SOB] – Previs - CAW – SOP 

 

Hoe gaat de slachtofferbejegenaar te werk? 

 

De slachtofferbejegenaar zal bij dodelijke en levensbedreigende ongevallen opgeroepen worden om 

de familie van het slachtoffer het slechte nieuws te gaan melden en eventueel nog bijkomende 

informatie te verzamelen.  

De slechtnieuwsmelding is een mededeling aan bepaalde personen dat een andere persoon die hen 

dierbaar is, overleden is of zwaar gewond. De grootste zorg van de slachtofferbejegenaar is de familie 

met respect te benaderen (zoals je zelf benaderd zou willen worden) in het brengen van dit slechte 

nieuws.  

Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Ter voorbereiding: Verifieer het bericht. 

∼ Verzamel zoveel mogelijk info over het gebeurde, het lichaam, wie er verwittigd moet 

worden en eventueel hun achtergrond, wie de vaststellers zijn. Neem desnoods een 

vertrouwenspersoon mee. 

∼ Ga het liefst met twee personen deze melding uitvoeren. 

∼ Neem voldoende tijd. 

 

• Bij de melding: Legitimeer jezelf. 

∼ Het nieuws onmiddellijk meedelen, kort en duidelijk, warm en medelevend. 

∼ Maak de melding in huis. 

∼ Aandacht voor anderen (bv. kinderen). 

∼ Geef voldoende info over waar de mensen terechtkunnen. 

 

• Bij de vraag om het familielid te zien of om  naar de plaats van het gebeuren te gaan. 

∼ Hou rekening met de richtlijn inzake het waardig afscheid nemen van een overledene 

in geval van interventie door de gerechtelijk overheden. 

Slachtoffers zien zichzelf vaak niet als gewone hulpvragers met een probleem. Ze gaan  

er eerder vanuit dat hen iets werd aangedaan door de samenleving en een erkenning 

vanuit die samenleving is voor hen dan ook zeer belangrijk. Het is dus belangrijk om 

zelf een aanbod van doorverwijzing te doen en niet te wachten totdat het slachtoffer 

er zelf om vraagt. Wanneer je een aanbod doet, is het aangeraden om de 

hulpverleningsdienst voor te stellen. Zo kan je uitleg geven over de werkwijze, de 

doelgroep, het adres, de kostprijs, enzovoort.  

Indien het slachtoffer niet onmiddellijk hulp wenst, kan je signaleren dat hij ook later 

nog contact met je mag opnemen voor een eventuele doorverwijzing. Verder kan je 

altijd een folder van de betrokken hulpverleningsdienst overhandigen. Je mag de 

folder niet zomaar afgeven. Het is steeds noodzakelijk om verdere toelichting te geven 

over de werking, de openingsuren, de hulpverleners…. van de hulpverleningsdienst, 
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zelfs indien de meeste gegevens in de folder verwerkt zijn. Dit zal het aanbod 

verduidelijken en het slachtoffer motiveren om hierop een beroep te doen. 

• Verleen bijstand aangaande de levensbeschouwelijke overtuiging van het slachtoffer en de 

betrokken familie(-s) en verwijs door naar de desbetreffende instanties en hulpverleners. 

 

Naar welke instanties kan SOB verwijzen? 

 

• Previs – Preventie van Arbeidsongevallen aan boord van Vissersvaartuigen: 

 

De familie en de collega’s van het slachtoffer kunnen ten allen tijde terecht bij de sociaal 

consulent van Previs die hen doorverwijst naar de gespecialiseerde instanties.  

 

 

• CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk): 

Slachtoffers kunnen hier gratis terecht voor hulp. Het CAW biedt psychosociale 

ondersteuning, praktische hulp (bij contacten met de verzekering, schaderegelingen,…) en 

juridische hulpverlening. 

Previs – Preventie van Arbeidsongevallen aan 

boord van Vissersvaartuigen – Luk Louwagie 

 

Vijverstraat 47 bus 3, B-8400 Oostende 

GSM +32 (0)477 68 25 00 

Tel.: +32 (0)59 50 95 55 

Fax: +32 (0)59 50 95 25 

Mail: info@previs.be 

www.previs.be 
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• SOP (slachtofferonthaal parket): 

 

De justitieassistenten van slachtofferonthaal zorgen ervoor dat de slachtoffers van misdrijven, 

dodelijke verkeersongevallen en dodelijke arbeidsongevallen en hun nabestaanden binnen 

parket en rechtbank de nodige aandacht krijgen. Slachtofferonthaal komt pas tussen na de 

begrafenis. Vooraf is er slachtofferbejegening via de scheepvaartpolitie. 

Slachtoffers kunnen bij SOP terecht voor: 

∼ Het verschaffen van informatie over de gerechtelijke procedure en de stand van zaken 

van het  dossier: de justitie-assistent geeft informatie over de gerechtelijke procedure 

van de klachtneerlegging tot aan de strafuitvoering. Deze informatie betreft o.a. de 

rechtsbijstand, de behandeling van de zaak voor het vonnisrecht en de 

schadevergoeding. 

 

 

CAW – Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 

 

Regio Veurne 

P. Benoitlaan 58, B-8630 Veurne  

Tel.: +32 (0)57 22 09 30 

 

Regio Brugge 

Garenmarkt 3, B-8000 Brugge 

Tel.: +32 (0)50 47 10 47 

 

Regio Oostende 

St. Sebastiaanstraat 18, B-8400 Oostende 

Tel.: +32 (0)59 70 37 42 

 

Regio Ieper 

Maloulaan 43, B-8900 Ieper 

Tel.: +32 (0)57 22 09 30 

 

Regio Kortrijk 

Voorstraat 53, B-8500 Kortrijk 

Tel.: +32 (0)56 53 21 51 
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∼ Bijstand en begeleiding tijdens de gerechtelijke procedure: de justitie-assistent kan 

het slachtoffer en zijn verwanten op emotioneel moeilijke momenten tijdens de 

gerechtelijke procedure voorbereiden en bijstaan. Dit kan bijv. voor de inzage van het 

dossier, de zitting voor de rechtbank, de teruggave van de overtuigingsstukken, het 

waardig afscheid nemen van een overledene, enzovoort. Slachtofferonthaal kan 

hiervoor samenwerken met andere diensten. 

 

∼ Een eventuele doorwijzing naar centra voor slachtofferhulp: om de juridische bijstand 

of psychosociale hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, zal de justitie-

assistent het slachtoffer of de verwanten indien nodig doorverwijzen naar 

gespecialiseerde diensten en personen voor slachtofferhulp. 

 

  

SOP – Slachtofferhulp Parket 

 

Justitiehuis Brugge 

Predikherenrei 3, B-8000 Brugge 

Tel.: +32 (0)50 44 24 10 

justitiehuis.brugge@just.fgov.be  

 

Justitiehuis Kortrijk  

Burg. Nolfstraat 51;B-8500 Kortrijk 

Tel.: +32 (0)56 26 06 31 

justitiehuis.kortrijk@just.fgov.be 

 

Justitiehuis Ieper 

R. Colaertplein 31, B-8900 Ieper 

Tel.: +32 (0)57 22 71 10 

justitiehuis.ieper@just.fgov.be  

 

Justitiehuis Veurne 

Iepersesteenweg 87, B- 8630 Veurne 

Tel.: +32 (0)58 33 23 50 

justitiehuis.veurne@just.fgov.be 
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Verdere bijstandsmogelijkheden. 

 

Wat de informatie rond het onderzoek betreft kunnen nabestaanden, indien zij dat wensen, 

onmiddellijk (de dag zelf of erna) terecht bij de aangewezen SPN-entiteit voor verdere informatie. 

Wanneer ze ter plaatse zijn, worden ze opgevangen door de OGP en/of de slachtofferbejegenaar SPN.  

Indien nabestaanden contact opnemen met het MRCC, worden zij doorverwezen naar de SPN-eenheid. 

Ook kunnen slachtoffers terecht bij slachtofferonthaal (van het Parket) voor inlichtingen aangaande 

de gerechtelijke procedure en de stand van zaken van het dossier.  

Familieleden kunnen enige tijd na het gebeuren echter ook nood hebben aan emotionele 

ondersteuning. Daarvoor kunnen ze terecht bij een CAW in hun buurt. De slachtofferbejegenaar, 

verantwoordelijk voor de slechtnieuwsmelding, bezorgt (altijd) deze informatie.  

Voor praktische en administratieve ondersteuning, kunnen nabestaanden steeds terecht bij hun 

stads- of gemeentediensten. Ook hiervan worden ze door de slachtofferbejegenaar op de hoogte 

gebracht.  
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Het parket 

 

Er gebeurt een ongeval, de politie maakt een PV op en bezorgt dit aan de Procureur des Konings. Een 

opsporingsonderzoek  wordt gevoerd onder leiding van de Procureur des Konings. 

Indien er dwangmaatregelen genomen moeten worden (vb. er is een autopsie noodzakelijk om de 

oorzaak van overlijden vast te stellen), dan spreken we van een gerechtelijk onderzoek. 

Het burgerlijk wetboek - akten van overlijden art. 77 – 83: 

Hierin wordt gesteld dat bij een onnatuurlijke dood (= gewelddadig of andere ongewone 

omstandigheden; dit is in de regel buiten het eigen huis of ziekenhuis of verzorgingstehuis) steeds een 

officier van de gerechtelijke politie ter plaatse moet komen, alsook een arts om de (onnatuurlijke) 

dood vast te stellen. Dit leidt altijd tot een proces-verbaal, dat wordt overgemaakt aan de Procureur 

des Konings. 

Deze neemt dan de leiding van het onderzoek. Gewoonlijk wordt een onderzoek bevolen om na te 

gaan of misdadig opzet in het spel was (vervolging voor strafrechtelijke rechtbank) of ook niet. Het 

onderzoek kan ook uitwijzen of er inbreuken zijn begaan op het vlak van arbeidstijden, het onderhoud 

en/of het gebruik van het werkmateriaal, een ontbreken van de kwalificatie van het slachtoffer om de 

handeling te stellen die geleid heeft tot het ongeval,…. Als door de strafrechter een schuldige partij 

kan worden aangewezen kan door de burgerlijke rechtbank aan het slachtoffer een schadevergoeding 

worden toegekend. 
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Andere betrokken partijen 
 

Reder 

  

• Aangifte ongeval 

Indien een werknemer betrokken is bij een dodelijk ongeval of ernstig arbeidsongeval met 

mogelijk blijvende letsels tot gevolg, dan moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij: 

∼ Arbeidsinspectie voor het Toezicht op het Welzijn op het Werk: 

Tel.:  +32 (0)2 233 42 40 

e-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be 

∼ Preventiecoördinator Previs:   

Tel.: +32 (0)59 50 95 55 - +32 (0)477 68 25 00 

e-mail: luk.louwagie@zeevissersfonds.be 

∼ Erkend Sociaal Secretariaat BESOX: 

Tel.:   +32 (0)50 62 16 16 

Fax.:  +32 (0)50 61 48 66 

Mail: info@besox.be 

∼ DG Scheepvaart (Afdeling schepenbeheer, vlaggenstaat) 

Tel.: +32 (0)473 70 03 53 - +32 (0)2 277 42 50 

Mail: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be 

 

Alle andere ernstige arbeidsongevallen dienen te worden aangegeven aan: 

∼ DG Scheepvaart (Afdeling schepenbeheer, vlaggenstaat) 

Tel.: +32 (0)473 70 03 53 - +32 (0)2 277 42 50 

Mail: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be 

∼ BESOX binnen de 4 dagen.   

∼ de verzekeringsmaatschappij (Fedris) binnen 8 dagen na het ongeval.  

! Opgelet: indien het gaat om een dodelijk arbeidsongeval is het aangewezen dat de 

werkgever Fedris ONMIDDELLIJK verwittigt ! 

• Ingave zeereis (dimona  - Déclaration Immédiate/ Onmiddelijke aangifte) 

Vóór de aanvang van elke zeereis dient de reder de volgende gegevens elektronisch in te geven 

in het systeem ‘ingave zeereis’: 

∼ wie is aan boord van het vissersschip? 

∼ welke functie oefent deze persoon uit? 

Ook het einde van elke zeereis wordt elektronisch door de reder via hetzelfde systeem 

meegedeeld. 
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• In de arbeidsongevallenwet art. 76 – 83 vindt men terug welke personen onder regeling van 

de wet vallen, de manier waarop hij/zij wordt vergoed, de bepaling van de basisbedragen van 

de vergoeding, de verplichting van de reder om een verzekering aan te gaan bij Fedris en de 

manier waarop aangifte moet worden gedaan. 

 

Art. 82 van de Arbeidsongevallenwet en artikel 26 van het K.B. van 27/03/1998 betreffende 

het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omschrijven 

hoe en waar de reder een ongeval dient aan te geven.  

 

De Rederscentrale  

 

De Rederscentrale, als producentenorganisatie en beroepsvereniging, vertegenwoordigt de Belgische 

rederijen ter zeevisserij. Het is zo de enige werkgeversorganisatie in het PC 143 van de visserijsector. 

De Rederscentrale neemt aldus de volgende taken op: 

• Informatie-ondersteuning bieden aan de bevoegde overheden. 

• Informatie over de rederij verstrekken. 

• Informatie verstrekken over te contacteren personen binnen rederij. 

• Informatie verkrijgen over omstandigheden. 

• De Redercentrale wordt als producentenorganisatie en werkgeversvertegenwoordiging vaak 

geconsulteerd door de pers. Om duidelijke en eenduidige berichtgeving te verzorgen, is het 

aangewezen dat de Rederscentrale van de updates op de hoogte wordt gehouden. 

• Informatie aan voorzitter en sociale partners van het Paritair Comité. 

 

 

 

 

 

Rederscentrale 

 

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2 

Tel.: +32 (0) 59/ 32 35 03 

Fax: +32 (0) 59/ 32 28 40 

Mail: rederscentrale@online.be 

www.rederscentrale.be 
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Het Zeevissersfonds 

 

Het Zeevissersfonds is een fonds voor bestaanszekerheid voor de zeevissers dat garant staan voor de 

uitwerking van het KB van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de Wet van 3 mei 

2003 (BS. 20 juni 2003) tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de 

zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de visser. 

• Het Zeevissersfonds heeft een verzekering afgesloten voor de repatriëring van zeevissers bij 

ongevallen.  

• Het Zeevissersfonds voorziet in een vergoeding in geval van verlies, beschadiging of 

vernietiging van persoonlijke goederen van de zeevisser ten gevolge van schipbreuk. 

• Het Zeevissersfonds heeft gezorgd voor een overlijdensdekking in het geval van een overlijden 

als gevolg van een arbeidsongeval en voor een tussenkomst bij een vastgestelde invaliditeit 

van meer dan 66% als gevolg van een arbeidsongeval. 

Voor meer info wendt u tot het Zeevissersfonds. 

 

 

Previs 

 

Previs is een afdeling van het Zeevissersfonds, staat voor Preventie van arbeidsongevallen aan boord 

van vissersvaartuigen en onderzoekt in samenwerking met een externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk elk arbeidsongeval dat zich voordoet aan boord van een vissersvaartuig. 

 

De werking van Previs omvat twee grote luiken:  

• Promoten van een preventief beleid voor de veiligheid en gezondheid aan boord van 

vissersvaartuigen in samenwerking met de sector. 

• Verminderen van het aantal arbeidsongevallen aan boord door middel van sensibilisering & 

opleiding, en gericht onderzoek naar mogelijke aanpassingen aan boord van de 

vissersvaartuigen ter bevordering van de veiligheid en betere werkomstandigheden. 

 

Het Zeevissersfonds 

 

Vijverstraat 47 bus 3, B-8400 Oostende 

Tel.: +32 (0)59 50 95 55 

Fax: +32 (0)59 50 95 25 

Mail: info@zeevissersfonds.be 
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Het beleid en de werking van Previs worden bepaald door een stuurgroep waarin alle belangrijke 

actoren op het vlak van veiligheid binnen de sector vertegenwoordigd zijn. De volgende instanties zijn 

vertegenwoordigd binnen Previs: het Zeevissersfonds, de Rederscentrale, ACV, ABVV, ACLVB, 

Provikmo, Fedris (het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Toezicht Welzijn op het Werk). 

Previs onderzoekt elk arbeidsongeval dat zich voordoet aan boord van vissersvaartuigen, en doet 

hierbij een beroep op gespecialiseerde partners. Er wordt onderzocht onder welke omstandigheden 

het ongeval gebeurde en hoe het ongeval kon worden vermeden.  

Op basis van deze onderzoeken en de hieruit volgende aanbevelingen worden preventiemaatregelen 

genomen en veiligheidskaarten opgemaakt. Die kaarten worden gebundeld in een handboek voor de 

vissers: “Vissers Vissen Veilig”.  

Door sociaal overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zijn er sinds de start van 

het sociaal statuut van de visser in samenwerking met Previs een ganse reeks middelen voorzien 

waardoor de veiligheid van de vissers opmerkelijk is verbeterd. 

Previs is voortdurend op zoek naar middelen en technieken die de veiligheid aan boord en de 

werkomstandigheden verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van testprojecten aan boord van 

vissersvaartuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Previs – Preventie van Arbeidsongevallen aan 

boord van Vissersvaartuigen – Luk Louwagie 

 

Vijverstraat 47 bus 3, B-8400 Oostende 

GSM +32 (0)477 68 25 00 

Tel.: +32 (0)59 50 95 55 

Fax: +32 (0)59 50 95 25 

Mail: info@previs.be 

www.previs.be 
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BESOX 

 

BESOX (Het Erkend Sociaal Secretariaat van de Kust) is de lasthebber voor de werkgevers die onder het 

Paritair Comité voor de Zeevisserij ressorteren. 

Deze organisatie vervult alle verplichtingen die door de betrokken werkgevers krachtens de 

individuele en collectieve arbeidswetgeving en de sociale zekerheidswetgeving voortvloeien uit de 

tewerkstelling van de werknemers. 

 

 

Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen) 

 

Er wordt een PV opgemaakt door de Federale Politie – Scheepvaartpolitie, dat wordt overgemaakt aan 

het Parket. Bij onduidelijkheden inzake de omstandigheden van het ongeval dient Fedris hierover te 

kunnen beschikken vooraleer tot regeling kan worden overgegaan. 

Indien Fedris twijfelt over de toepassing van de wet wordt het dossier voor advies voorgelegd aan het 

Technische Comité voor de Zeevissers. In dit comité zijn de Rederscentrale, het ABVV/BTB en het 

ACV/TRANSCOM vertegenwoordigd.  

Ingeval het een arbeidsongeval betreft wordt door een sociaal assistente van Fedris contact 

opgenomen met de vermoedelijke rechthebbenden teneinde hen uitleg te verschaffen over de verdere 

regeling. 

BESOX (Erkend Sociaal Secretariaat van de Kust)  

 

Bayauxlaan 12, B-8300 Knokke-Heist  

Tel. +32 (0)50 62 16 16 

Fax +32 (0)50 61 48 66  

Mail: info@besox.be 
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DG Scheepvaart 

 

Ieder schadegeval, pollutie of arbeidsongeval moet worden gemeld aan de FOD Mobiliteit en 

Vervoer, DG Scheepvaart, Scheepvaartcontrole, Vlaggenstaat, Natiënkaai 5, te 8400 Oostende. Er 

dient met hen een afspraak gemaakt te worden wanneer een inspecteur aan boord zal komen om na 

te gaan of de schade hersteld is en of het vaartuig weer voldoet aan de eisen. 

Er is één aanspreekpunt voor de administratieve afhandeling betreffende voorschriften en 

reglementen m.b.t. de scheepvaart: “het Enig Loket”. Voordeel is dat de klant zich niet meer moet 

afvragen wie waarvoor bevoegd is. De administratie van het "Enig Loket" legt alle nodige contacten 

voor de klant, nadat de klant alle gevraagde informatie aan het Enig Loket heeft overhandigd, en levert 

alle nodige certificaten en dergelijke meer af aan de klant. 

 

  

 

 

 

 

 

Fedris 

 

Troonstraat 100, B-1050 Brussel 

Sterrenkundelaan 1, B-1210 Brussel  

1050 Brussel      

Tel.: +32 (0)2 506 84 11 

Mail: info@fedris .be 

DG Scheepvaart 

 

Natiënkaai 5, B-8400 Oostende 

Tel. +32 (0)473 70 03 53 - +32 (0)2 277 42 50 

Mail : Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be 
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De Sociale Partners 

 

De Sociale Partners bepalen mee het beleid en de werking van het Zeevissersfonds en Previs. Door 

sociaal overleg tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers zijn er sinds de start van het 

sociaal statuut van de visser een ganse reeks middelen voorzien waardoor de veiligheid van de vissers 

opmerkelijk is verbeterd.  

  

BTB/ABVV 

 

J. Peurquaetstraat 27, B-8400 Oostende 

Tel. +32 (0)59 55 60 85 

 

Heiststraat 3b, B-8380 Zeebrugge 

Tel. +32 (0)59 54 47 15 

 

www.btb-abvv.be 

ACLVB 

 

Houtkaai 23 bus 0301, B-8000 Brugge 

Tel. +32 (0) 50 33 25 97 

 

Gemeenteplein 35-37, B-8300 Knokke 

Tel. +32 (0) 50 63 26 03 

 

www.aclvb.be 



 COMMUNICATIESCHEMA ONGEVALLEN OP ZEE I.V.M. SLACHTOFFERZORG 

 

26 

 

  

ACV Transcom 

 

Tijdokstraat 18-20, B-8380 Zeebrugge 

Tel. +32 (0)2 549 11 00 

 

www.acv-transcom.acv-online.be 

 

ACV Oostende 

 

Dr. L. Colensstraat, B-8400 Oostende 

Tel. +32 (0)51 23 58 00 

www.acv-west-vlaanderen.acv-online.be 

 

ACV Oostkust 

 

H. Lybaertstraat 44, B-8301 Heist 

Tel. +32 (0)51 23 58 00 

 

www.acv-west-vlaanderen.acv-online.be 
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Bijlage 1: Coördinaten instanties en organisaties 
 

ACLVB 

� Houtkaai 23 bus 0301, B-8000 Brugge 

Tel. +32 (0) 50 33 25 97 

www.aclvb.be 

� Gemeenteplein 35-37, B-8300 Knokke 

Tel. +32 (0) 50 63 26 03 

www.aclvb.be 

 

ACV 

� ACV Transcom 

Tijdokstraat 18-20, B-8380 Zeebrugge 

Tel. +32 (0)2 549 11 00 

www.acv-transcom.acv-online.be 

� ACV Oostende 

Dr. L. Colensstraat, B-8400 Oostende 

Tel. +32 (0)51 23 58 00 

www.acv-west-vlaanderen.acv-online.be 

� ACV Oostkust 

H. Lybaertstraat 44, B-8301 Heist 

Tel. +32 (0)51 23 58 00 

www.acv-west-vlaanderen.acv-online.be 

 

BESOX (Erkend Sociaal Secretariaat van de Kust)  

Bayauxlaan 12, B-8300 Knokke-Heist  

Tel. +32 (0)50 62 16 16 

Fax +32 (0)50 61 48 66  

Mail: info@besox.be 
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BTB/ABVV 

� J. Peurquaetstraat 27, B-8400 Oostende 

Tel. +32 (0)59 55 60 85 

www.btb-abvv.be 

� Heiststraat 3b, B-8380 Zeebrugge 

Tel. +32 (0)59 54 47 15 

www.btb-abvv.be 

 

CAW – Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 

� Regio Veurne 

P. Benoitlaan 58, B-8630 Veurne  

Tel.: +32 (0)57 22 09 30 

� Regio Brugge 

Garenmarkt 3, B-8000 Brugge 

Tel.: +32 (0)50 47 10 47 

� Regio Oostende 

St. Sebastiaanstraat 18, B-8400 Oostende 

Tel.: +32 (0)59 70 37 42 

� Regio Ieper 

Maloulaan 43, B-8900 Ieper 

Tel.: +32 (0)57 22 09 30 

� Regio Kortrijk 

Voorstraat 53, B-8500 Kortrijk 

Tel.: +32 (0)56 53 21 51 

 

DG Scheepvaart 

Natiënkaai 5, B-8400 Oostende 

Tel. +32 (0)473 70 03 53 - +32 (0)2 277 42 50 

Mail: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be 
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Fedris 

Troonstraat 100, B-1050 Brussel 

Sterrenkundelaan 1, B-1210 Brussel  

1050 Brussel      

Tel.: +32 (0)2 506 84 11 

Mail: info@fedris .be 

 

Het Zeevissersfonds 

Vijverstraat 47 bus 3, B-8400 Oostende 

Tel.: +32 (0)59 50 95 55 

Fax: +32 (0)59 50 95 25 

Mail: info@zeevissersfonds.be 

 

MIK – Maritiem Informatiekruispunt 

Marinebasis Zeebrugge 

Graaf Jansdijk 1, B-8380 Zeebrugge 

www.mil.be/nl/eenheden/maritiem-informatiekruispunt 

www.scheepvaartbegeleiding.be  

www.kustwacht.be 

 

MRCC - Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum 

SEARCH AND RESCUE (SAR) 

Tel. NOODGEVALLEN: +32 (0)59 70 10 00 

VHF CH 16/67 

Tel. niet-noodgevallen: +32 (0)59 34 24 40 

Maritiem Plein 3, B-8400 Oostende 

 

OBP – Officier Bestuurlijke Politie 

Tel.: +32 (0)50 36 81 07 
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Previs – Preventie van Arbeidsongevallen aan boord van Vissersvaartuigen – Luk Louwagie 

Vijverstraat 47 bus 3, B-8400 Oostende 

GSM +32 (0)477 68 25 00 

Tel.: +32 (0)59 50 95 55 

Fax: +32 (0)59 50 95 25 

Mail: info@previs.be 

www.previs.be 

 

Rederscentrale 

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2 

Tel.: +32 (0) 59/ 32 35 03 

Fax: +32 (0) 59/ 32 28 40 

Mail: rederscentrale@online.be 

www.rederscentrale.be 

 

SOP – Slachtofferhulp Parket 

� Justitiehuis Brugge 

Predikherenrei 3, B-8000 Brugge 

Tel.: +32 (0)50 44 24 10 

justitiehuis.brugge@just.fgov.be  

� Justitiehuis Kortrijk  

Burg. Nolfstraat 51;B-8500 Kortrijk 

Tel.: +32 (0)56 26 06 31 

justitiehuis.kortrijk@just.fgov.be 

� Justitiehuis Ieper 

R. Colaertplein 31, B-8900 Ieper 

Tel.: +32 (0)57 22 71 10 

justitiehuis.ieper@just.fgov.be  
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� Justitiehuis Veurne 

Iepersesteenweg 87, B- 8630 Veurne 

Tel.: +32 (0)58 33 23 50 

justitiehuis.veurne@just.fgov.be 

 

SPN – Scheepvaartpolitie Oostende 

Tel.: +32 (0)59 56 15 30 

Natiënkaai 5, B-8400 Oostende 

www.federalepolitie.be 
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Bijlage 2: Gegevens kustgemeenten 
 

Gemeentebestuur De Panne, Zeelaan 21, B-8660 De Panne 

Tel.: +32 (0)58 42 16 16 

Dienst Sociale Zaken. 

tel.: +32 (0)58 42 97 65 

 

Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, B-8670 Koksijde 

Tel.: +32 (0)58 53 30 30 

Dienst Sociale Zaken 

Tel.: +32 (0)58 53 30 45 

 

Gemeentebestuur Nieuwpoort, Marktplaats 7, B-8620 Nieuwpoort 

Tel.: +32 (0)58 22 44 40 

Dienst Sociale Zaken, loket 3 

Tel.: +32 (0)58 22 44 43 

 

Gemeentebestuur Middelkerke, Spermaliestraat 1, B-8430 Middelkerke 

Tel.: +32 (0)59 31 30 16 

Dienst burgerlijke stand en pensioenen 

Tel.: +32 (0)59 32 30 16 

 

Stadsbestuur Oostende, Vindictivelaan 1, B-8400 Oostende 

Tel.: +32 (0)59 80 55 00 

Dienst Sociale Zaken 

Tel.: +32 (0)59 80 55 00 toestel 2514 
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Gemeentebestuur Bredene, Centrumplein 1, B-8450 Bredene 

Tel.: +32 (0)59 32 06 83 

Dienst Sociale Zaken,  

Tel.: +32 (0)59 33 97 70 

 

Gemeentebestuur De Haan, Leopoldlaan 24, B-8420 De Haan 

Tel.: +32 (0)59 24 21 24 

Dienst Burgerzaken, lokaal 28 

Tel.: +32 (0)59 24 21 25 

 

Stadsbestuur Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, B-8370 Blankenberge 

Tel.: +32 (0)50 42 99 42 

Dienst Sociale premies en pensioenen 

Tel.: +32 (0)50 42 99 42 

 

Stad Brugge, afdeling Zeebrugge, Gemeenschapshuis, Marktplein 12, B-8380 Zeebrugge 

Tel.: +32 (0)50 54 45 97 of +32 (0)50 54 68 06 

of 

Dienst Bevolking, Burg 11, B-8000 Brugge 

Tel.: +32 (0)50 44 82 30 

 

Stadsbestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, B-8300 Knokke-Heist 

Tel.: +32 (0)50 63 01 00 

Afdeling Heist, Kraaiennestplein 1 –  Dienst Burgerzaken 

Tel.: +32 (0)50 53 09 00 

 


