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De belangrijkste regels op het water

Fryslân

Belangrijke telefoonnummers

•  Algemeen alarmnummer 112

•  Politie Fryslân 0900 - 88 44

•  Waterpolitie 0343 - 535 353

Belangrijke websites

•  www.fryslan.frl

•  www.fryslan.frl/watersport 

• www.fryslan.frl/snelvaren

•  www.politie.nl

• www.varendoejesamen.nl

Belangrijke twitteraccounts
@toezichttewater
@ScheepvaartFRL
@InspScheepvaartFrysl
@provfryslan

Contactgegevens Provincie Fryslân
Klantcontactcentrum:  058 - 292 59 25
E-mail:  provincie@fryslan.frl 
Whatsapp:  06 - 10 26 88 31 

App Watersport

Speciaal voor alle watersporters in 
Fryslân is er de app ‘Watersport’. 
Zo heb je altijd alle actuele  
informatie voor op het water  
bij de hand.
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Het is mooi weer en je hebt zin om te varen. Maar ben je wel op 

de hoogte van de regels op het water? Check dit eerst voordat je 

in je boot stapt:

•  Je moet minimaal 12 jaar zijn voor het besturen van  

een open motorboot.

•  Je boot kan niet sneller varen dan 13 km/u. Dat betekent  

vaak een motor van maximaal 2,5 pk.

• Je boot mag maximaal 7 meter lang zijn.

• Bekwaamheid; zie art. 1.09 BPR.

Natuurlijk gelden er ook algemene verkeersregels op het water, net 

zoals op de weg. Als iedereen een beetje rekening met elkaar houdt, 

vaart het een stuk prettiger. De belangrijkste regels op een rijtje:

•  Vaar niet te snel. De maximum vaarsnelheid op de Friese wateren 

is over het algemeen 6 of 9 km/u. In havens en in de bebouwde 

kom geldt een maximum van 6 km/u.

•   Bewaar de rust in natuur- en woongebieden en voorkom  

hinderlijke waterbeweging.

•  Bezorg de omgeving geen (geluids)overlast.

•  Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens ligt op 0,5 promille.
• Kijk regelmatig achterom zodat je ziet wat er achter je gebeurt.

Check

Regels

Wat is een snelle motorboot?
Snelle motorboten zijn alle boten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. Dit 
geldt ook voor waterscooters, jetski’s en rubberbootjes, zodra de combinatie 
boot en motor sneller kan varen dan 20 km/u. Voor het besturen van een 
snelle motorboot moet je 18 jaar zijn en is een vaarbewijs verplicht. Ook 
moet je boot geregistreerd zijn bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Verplicht om aan boord te hebben:

- Een reddingsvest voor iedere opvarende

- Een brandblusser 

-  Een ‘Dodemansknop’ op iedere snelle motorboot met open besturing,  

die door de bestuurder ook daadwerkelijk gebruikt wordt. 

- Een goede functionerende geluiddempende uitlaat.

Hoe oud moet je zijn voor het besturen van een boot?
Vaartuig Min. leeftijd  Vaarbewijs 

   bestuurder schipper

Zeil- en roeibootjes, korter dan 7 m Geen Nee

Open motorboot, korter dan 7 m,  12 jaar Nee 

max. 13 k/u

Motorboot en zeilboot 16 jaar Nee 

langer dan 7 m, max. 20 km/u

Alle boten langer dan 15 m  16 jaar Ja**

Groot schip*  16 jaar Ja**

Snelle motorboot 18 jaar Ja
 

* Hierbij zijn uitzonderingen: zie het Binnenvaartpolitiereglement art. 1.01 A 3 en 4.
** Afhankelijk van de categorie is hier een klein vaarbewijs, beperkt groot vaarbewijs  

of een groot vaarbewijs noodzakelijk.

Hoe hoog zijn de bekeuringen? 
Denk even na voordat je de gashendel opendraait, want de  
boetes zijn hoog! 
 
Overtreding Bekeuring*
Varen met een snelle motorboot onder de 18 jaar  € 220,-

Geen vaarbewijs € 600,-

Te hard varen  € 100,- tot € 220,-**

Geen reddingsvest aanwezig  € 50,- tot € 250,-

Boot niet geregistreerd of registratie niet/onjuist aangebracht  € 150,-  

Ontbreken van de dodemansknop en/of niet gebruiken € 250,-

Hinderen/gevaar veroorzaken met snelle motorboot/waterski € 400,-

Ontbreken brandblusser in snelle motorboot € 250,-

* Boetebedragen worden gehalveerd voor personen van 12 tot 16 jaar. 

** Bij overschrijding van meer dan 25 km/u wordt het bedrag bepaald door de officier van justitie.
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