BLAUWE VLAG voor JACHTHAVENS 2022
Elke Nederlandse jachthaven kan zich bij het secretariaat van de Blauwe Vlag aanmelden
om in aanmerking te komen voor de Blauwe Vlag. Na ontvangst van het ingevulde Blauwe Vlag
aanmeldingsformulier wordt de jachthaven bezocht door de national operator Blauwe Vlag
Nederland. Deze controleert of het geen in aanmelding is aangegeven ook in overeenstemt is met
de werkelijkheid. Op basis van het aanmeldingsformulier en het inspectieresultaat, beslist de
Nederlandse Blauwe Vlag jury op basis van onderstaande Blauwe Vlag criteria of een jachthaven bij
de Internationale Blauwe Vlag jury wordt genomineerd. De Internationale Blauwe Vlag jury kent de
vlag al dan niet toe. De toekenning is slechts voor een jaar. Bij toekennen van de vlag heeft de
jachthaven het recht de Blauwe Vlag dat jaar te voeren zolang het aan de criteria blijft voldoen. Ook
in het jaar van uitreiking vindt inspectie plaats op de naleving van de criteria.

i = verplicht (V)
g = aanbeveling ((O) = optioneel)

CRITERIA
MILIEUEDUCATIE EN -INFORMATIE
1. De gebruikers van de jachthaven wordt milieu-informatie over nabijgelegen kwetsbare land- en
waternatuurgebieden verstrekt (i)
2. De milieuvriendelijke gedragscode is in de jachthaven opgehangen (i)
3. Er is informatie over de Blauwe Vlag Jachthaven Campagne en/of de Blauwe Vlag Jachthaven
criteria in de jachthaven opgehangen (i).
4. De jachthaven moet aan kunnen tonen dat de gebruikers en de medewerkers van de
jachthaven op zijn minst drie milieueducatieve activiteiten worden aangeboden (i)
5. De individuele Blauwe Vlag voor booteigenaren wordt via de jachthaven aangeboden (i)

MILIEUMANAGEMENT
6. Binnen het management van de jachthaven is een milieucommissie die toeziet op de
implementatie en handhaving van het milieubeleid (g).
7. Er wordt een duurzaamheidsprogramma- en actieplan voor de jachthaven uitgewerkt. Het plan
moet betrekking hebben op water, afval en energieverbruik, gezondheid- en
veiligheidsaspecten en het gebruik van milieuvriendelijke producten wanneer deze verkrijgbaar
zijn. Het programma bevat ten minste vijf actiepunten (i)
8. Adequate en duidelijk herkenbare, aparte containers voor de opslag van milieugevaarlijke
afvalstoffen (verf, oplosmiddelen, schraapsel, antifoulings, batterijen, afvalolie, vuurpijlen). De
afvalstoffen moeten worden verwerkt door een vergunninghoudend bedrijf en worden gestort bij
een vergunninghoudende inrichting voor milieugevaarlijke afvalstoffen (i)
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9. Adequate en goed beheerde vuilnisbakken en/of afvalcontainers. Het afval moet verwerkt
worden door een vergunninghoudend bedrijf en worden gestort bij een vergunninghoudende
inrichting (i)
10. De jachthaven beschikt over voorzieningen voor recycleerbare afvalstoffen, zoals flessen,
blikjes, papier, plastic, organisch afval, enz. (i)
11. Er zijn voorzieningen voor het wegpompen van bilgewater in de jachthaven aanwezig (i)
12. Er zijn voorzieningen voor het leegpompen van vuilwatertanks in de jachthaven aanwezig (i)
13. Alle gebouwen en installaties moeten goed worden onderhouden en voldoen aan de nationale
wetgeving. De jachthaven moet goed geïntegreerd zijn in de omringende natuurlijke en
gebouwde omgeving (i)
14. Adequate, schone en duidelijk aangegeven sanitaire voorzieningen, met inbegrip van was- en
drinkwatervoorzieningen. Gecontroleerde verwijdering rioolwater naar een vergunninghoudende rioolzuivering (i)
15. Indien de jachthaven beschikt over een reparatie- en waszone voor de boten, mag er geen
verontreiniging in het rioolwaterzuiveringssysteem, het water, land of de omringende natuur
van de jachthaven terechtkomen (i)
16. Bevordering van duurzaam transport (g)
17. In de jachthaven mag niet geparkeerd of gereden worden, behalve in speciaal daarvoor
aangewezen zones (i)

VEILIGHEID EN DIENSTEN
18. Adequate en duidelijk aangegeven reddings-, EHBO- en brandblusuitrusting. De uitrusting
moet door de nationale autoriteiten goedgekeurd zijn (i). Tot de reddingsuitrusting behoren
reddingstrappen en reddingsboeien. De verplichte afstand is binnen maximaal 200 meter tot
reddings- en brandblusuitrusting, de aanbevolen afstand is binnen maximaal 100 meter (i)
19. In geval van verontreiniging, brand of andere ongelukken, moet de jachthaven over een
bedrijfsnoodplan beschikken en er moeten veiligheidsinstructies in de jachthaven worden
opgehangen. Het bedrijfsnoodplan is niet ouder dan 5 jaar. In verband met veiligheid meren
schepen langs een kade altijd af met de boeg in de vaarrichting van de uitgang van de
jachthaven (indien de jachthaven maar één in- en uitgang heeft) (i)
20. In de jachthaven zijn veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen duidelijk zichtbaar
voor de bezoekers in een havenreglement (i)
21. Bij de aanlegplaatsen zijn elektriciteit en water beschikbaar, de installaties moeten in
overeenstemming zijn met de nationale wetgeving (i)
22. In de jachthaven zijn gehandicaptenvoorzieningen aanwezig (g)
23. In de jachthaven is een plattegrond opgehangen waarop de locatie van de verschillende
voorzieningen zijn aangegeven (i)
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WATERKWALITEIT
24. Zichtbaar schoon water en schone jachthaven (geen olie, vuilnis, rioolwater of andere sporen
van vervuiling) (i)

AANVULLENDE OPTIONELE NORMEN.

25. De Jachthaven past waterbesparing toe. De doorstroming van tappunten bij wastafels is
maximaal 6 liter per minuut. De doorstroming van douches is maximaal 9 liter per minuut (g).
26. De jachthaven maakt alleen gebruik van schoonmaakmiddelen met een milieukeurmerk (g)
27. In het sanitair wordt alleen milieuvriendelijke middelen met een milieukeurmerk gebruik
gemaakt (papieren handdoekjes, zeep, toiletpapier). (g)
28. De verlichting op de jachthaven is uitsluitend energiebesparend, LED, PSL, TL, SL en er zijn
verlichtingssensoren (g)
29. De jachthaven maakt gebruik van groene stroom (g)
30. De jachthaven maakt gebruik van groen gas (g)
31. De jachthaven wekt zelf energie op door middel van zonnecollectoren of windmolen (g)
32. De jachthaven heeft een CO2 neutraal beleid en koopt CO2 certificaten om de uitstoot te
compenseren (g)
33. De jachthaven voert uitsluitend milieuvriendelijk groen- en terreinonderhoud toe (g).
34. De jachthaven maakt gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen.

35. De jachthaven zet zich actief in voor flora en fauna door het toepassen van minimaal twee
specifieke items (G)
36. De jachthaven neemt deel aan de campagne van Nederland Schoon, “Schone Jachthavens,
Schoon Water” (G)
37. Is er een restaurant op de haven aanwezig? Is de restaurateur bereid om over Green Key na
te denken? (G)

De Nederlandse en de Internationale Blauwe Vlag Jury houden zich het recht voor om de Blauwe
Vlag aan jachthavens te weigeren als de jachthaven verantwoordelijk is voor recente overtredingen
van de milieuwetgeving of anderszins tegen de doelen en geest van de Blauwe Vlag ingaan of dat in
de jachthaven toestaan. Het aanmeldingsformulier geeft een nadere uitwerking van de criteria.
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