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1 Algemeen
Art 1.0. Definities
 Nuclea Diving (Club) = Koninklijke Nuclea vzw sectie Duiken
 Duikschoolleider = verantwoordelijke duikonderricht
 Comité van instructeurs: alle leden van Nuclea Diving Club die minstens een
geldige NELOS 1*-instructeurtitel dragen.
 Kader: alle leden van Nuclea Diving die minstens een geldig NELOS Assistent
Instructeur duikbrevet dragen.
 Vuller: persoon, aangesteld door het bestuur van Nuclea Diving welke een
opleiding heeft gevolgd omtrent de bediening en de veiligheid van de installaties
en op verantwoorde wijze toezicht houdt op de installatie en de ontlening van het
materieel.
 ABC-materieel: basismaterieel voor duiken in het zwembad:. masker, lood en
gordel, snorkel, vinnen.
Art 1.1. Worden beschouwd als leden van Nuclea Diving Club zij die voldoen aan
volgende voorwaarden:
a) de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en in regel zijn met de betaling van hun
lidgeld aan
Koninklijke Nuclea vzw en de (nevensectie van de) sectie Duiken.
b) Jaarlijks ingeschreven en verzekerd zijn bij de duikliga NELOS en voldoen
aan de NELOS-modaliteiten. . Tevens moet bij de eerste inschrijving een
recente pasfoto bezorgd worden aan de sectiesecretaris.
 Een lid “zwemmen met vinnen” is een niet-duiker die alleen deelneemt aan
trainingen zonder lood en ademapparatuur en die niet deelneemt aan de
openwaterduikactiviteiten, d.w.z. geen duiken in open water, daar deze niet
verzekerd zijn. De beperkte verzekering is alleen geldig in het zwembad.
 Personen die reeds aangesloten zijn bij een andere NELOS-duikvereniging
kunnen ook lid worden via de nevensectie van Nuclea sectie Duiken aan de
voorwaarden van een tweede club-lidmaatschap.

Art.1.2. De algemene wetgeving, reglementen van Koninklijke Nuclea vzw, NELOS, de
Molse sportinstellingen en deze van de bezochte duikplaatsen zijn integraal van
toepassing.
Art.1.3. Verantwoordelijkheid bij ongevallen.
Koninklijke Nuclea vzw en Nuclea Diving Club wijzen elke verantwoordelijkheid af bij
ongeval.
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Art.1.4. Wijzigingen.
Elke wijziging aan het inwendig reglement moet goedgekeurd worden door het
bestuur van de duiksectie en dient door de Raad van Bestuur van Koninklijke Nuclea
vzw bekrachtigd te worden. Het inwendig reglement wordt van kracht bij publicatie.
Art.1.5. Elk lid erkent kennis te hebben genomen van het inwendig reglement van de
sectie Duiken, alsook van het inwendig reglement van Koninklijke Nuclea vzw en deze
te eerbiedigen en te doen eerbiedigen.
Art.1.6. Sancties.
Bij overtreding van dit reglement kunnen sancties getroffen worden.
Betreffende overtredingen bij duikactiviteiten kunnen deze sancties getroffen worden
door het comité van instructeurs van de duiksectie.
Wat betreft overtredingen op het inwendig reglement van de duiksectie kunnen deze
sancties getroffen worden door het sectiebestuur.
Art.1.7.Contacten.
De contacten met de liga (NELOS) gebeuren alleen door de voorzitter en de
secretaris van de sectie Duiken of de duikschoolleider of door personen gedelegeerd
door eerder vernoemden.
Art.1.8. Algemene Vergadering
Bij gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering is de helft van het
sectiebestuur uittredend en herkiesbaar. Elk mandaat vervalt na 2 jaar.
Kandidaten stellen hun kandidatuur voor een welbepaalde functie en niet zomaar
voor een
bestuurdersplaats. Voor de functie van sectievoorzitter is het statuut van kader
binnen de club vereist.
Deze kandidaturen dienen gesteld te zijn ten laatste 14 dagen vóór de Algemene
Vergadering van de sectie Duiken.
Wijze van stemmen: Bij gelijkheid van stemmen vindt er een tweede stemronde
plaats onder de nog aanwezige clubleden. Indien dit nog geen beslissing geeft, wordt
er in een geheime stemming beslist onder het bestaande bestuur.
Een lid mag maximum 3 volmachten uitoefenen. Volmachten worden ondertekend
door de gevolmachtigde en de volmachtgever. Ze worden overhandigd aan de
voorzitter of de secretaris van de sectie.
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Art.1.9. Overkoepelende afspraken
Afspraken die gemaakt zijn tussen het sectiebestuur en andere secties, Koninklijke
Nuclea vzw of andere organismen/verenigingen worden opgenomen in bijlagen van
het inwendig reglement.
Art. 1.10. Beginners
Beginnende duikers moeten ten laatste 2 jaar na hun eerste inschrijving bij Nuclea
Diving Club minstens het 1*duikbrevet gehaald hebben.

2 Duikactiviteiten
Art.2.1. Leiding duikactiviteiten
De algemene leiding berust bij de "Verantwoordelijke duikonderricht", die naast de
andere instructeurs/assistent instructeurs van de club beroep kan doen op
instructeurs van NELOS.
De functie van "verantwoordelijk duikonderricht" wordt elke 2 jaar herkiesbaar
gesteld tijdens de kadervergadering volgend op de algemene vergadering
De leden van het kader van de club moeten met meerderheid van stemmen de
benoeming van de duikschoolleider bevestigen.
Ingeval de verantwoordelijke duikonderricht omwille van overmacht niet in staat is
zijn functie waar te nemen wordt deze functie ad interim waargenomen door de
hoogst gebrevetteerde instructeur met de meeste duiken. Indien dit niet mogelijk is
wordt de beslissing genomen door het bestuur na raadpleging van het kader.
Bij stemmingen tijdens de kadervergaderingen heeft de duikschoolleider de
doorslaggevende stem bij gelijke stemming.
Bij vergaderingen van het comité van instructeurs (waar items besproken worden die
enkel instructeurs aanbelangen) mag de voorzitter elke vergadering bijwonen, ook
indien hij geen instructeur zou zijn, maar in dat geval heeft hij geen stemrecht.
Art.2.2. Zwembad
Het gebruik van het zwembad is enkel toegelaten indien er een redder aanwezig is.
Art.2.3. Duiken in open water / in clubverband:
Bij elke georganiseerde clubuitstap volgt men de richtlijnen van de aangeduide
organisator.
De duikgroepen worden ingedeeld door de organisator in samenspraak en onder
goedkeuring van de hoogst aanwezige gebrevetteerde.
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Afname van buitenwaterproeven gebeurt volgens de voorschriften van NELOS.
Art.2.4. Duiken in open water / persoonlijk initiatief:
ALLEEN DUIKEN IS STRIKT VERBODEN (= niet verzekerd !!)
Duiken op persoonlijk initiatief gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de duiker
zelf en is enkel toegelaten door een gebrevetteerd duiker.
Bij deze duiken dienen de normen en richtlijnen van NELOS gevolgd te worden.

3 Materieel
Art.3.1. Status materieel
Na elke duik is het door de duiksectie ter beschikking gestelde materieel gespoeld en
in propere staat binnen te leveren. Elk gebrek aan of verlies van materieel moet
gemeld worden aan de verantwoordelijke materieel en dient te worden ingeschreven
in het ontleenboek in het vullokaal.
De veiligheid van anderen hangt ervan af.
Art.3.2. Verantwoordelijkheid
Elke duiker die materieel van de club gebruikt is verantwoordelijk voor verlies en/of
beschadiging hiervan. Schade, die valt buiten normale slijtage, toegebracht aan of
verlies van materieel moet aan kostprijs vergoed worden.
Art.3.3. Orde en eerbied voor het materieel van anderen is vereist.
Art.3.4. ontlening materieel
Elke ontlening van materieel van de club moet geregistreerd worden in het
ontleenboek, aanwezig in het vullokaal en geverifieerd worden door de aanwezige
vuller.
Art.3.5. Uitleentermijn
Het clubmaterieel dient zo vlug mogelijk na een duik terug gebracht te worden naar
het vullokaal. De termijn van 2 weken is een uiterst maximum.
Bij het langer in bezit houden van duikfles of ontspanner mag een boete van € 12 per
begonnen maand (gerekend vanaf 2 weken na de ontleningsdatum) aangerekend
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worden. Het clublid krijgt verder geen materieel meer ter beschikking indien de boete
niet is betaald.
Art.3.6. Ontleners
Alléén leden van Nuclea Diving Club mogen materieel van de club gebruiken.
Alle anderen, enkel na akkoord van het sectiebestuur en mits inachtname van het
inwendig reglement van de sectie en van Koninklijke Nuclea vzw, enkel en alleen
voor initiatie.
Art.3.7. Ontleningen
Vanaf het brevet 2*D of 3 jaar lidmaatschap van de sectie Duiken dienen de leden
gebruik te maken van hun eigen materieel en kunnen zij geen standaard openwaterduikmaterieel meer ontlenen (flessen, ontspanners, trimvesten), tenzij hiervoor
vooraf goedkeuring werd bekomen van de verantwoordelijke materieel.
Art.3.8. wettelijke eisen
Elke duiker is verantwoordelijk voor de wettelijk vereiste controles van zijn persoonlijk
materieel en kan verantwoordelijk gesteld worden bij een eventueel ongeval te wijten
aan de slechte staat van zijn materieel.
Art.3.9.persoonlijke duikflessen
Persoonlijke duikflessen mogen alléén mits een geldig keuringsstempel gevuld
worden. Het bewijs van een geldig keuringsstempel moet geleverd worden door de
persoon die de fles laat vullen. Art.3.10. De organisatie van het vullen gebeurt door het
sectiebestuur.
Art.3.11. bediening in vullokaal
Alléén personen aangeduid door het sectiebestuur mogen de installaties in het
vullokaal bedienen. Om veiligheidsredenen mogen enkel de vullers en aangeduide
helpers aanwezig zijn in het vullokaal. Anderen mogen zich enkel aan de ingang van
het vullokaal bevinden om het ontleenboek in te vullen.Art.3.12. Het onderhoud van
het materieel gebeurt uitsluitend onder toezicht van de verantwoordelijke materieel.
Art.3.13. Veranderingen aan het duikmaterieel van de club en het vulstation zijn alleen
toegelaten door de verantwoordelijke materieel.
Art. 3.14. De zuurstofflessen van elke instructeur staan ten dienste van onze sectieleden
op voorwaarde dat zij het gebruik ervan kennen.
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Art. 3.15. Het ABC‐materieel dat aan het zwembad ter beschikking gesteld wordt van
beginnelingen kan slechts 3 trainingen gebruikt worden. Daarna dient men zelf ABC‐
materieel aan te schaffen.
Art. 3.16. De zwembadflessen zullen na de zwembadles enkel door lesgevers
gecontroleerd worden op druk. De lesgevers kunnen de cursisten om assistentie vragen.
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4 Bijlage 1: Afspraken tussen secties
Yachting – Vissen – Duiken
1. Duikers zullen steeds de reglementen van NELOS, Koninklijke Nuclea vzw alsook de
inwendige reglementen van de sectie Yachting en de sectie Duiken en tevens de
vigerende wetgeving respecteren.
Vissers zullen de reglementen van Koninklijke Nuclea vzw alsook de inwendige
reglementen van de sectie Yachting en de sectie Vissen en tevens de vigerende
wetgeving respecteren.
2. Enkel leden van de sectie Yachting en bezoekers met een geldige genodigdenkaart
(in aanwezigheid van een lid van de sectie Yachting) zijn toegelaten op de
infrastructuur op land van Nuclea Yachting. Leden van de sectie Duiken mogen deze
infrastructuur ook betreden. Vissers langs de aangeduide plaatsen op de oever (cf.
IR sectie Vissen), gelegen buiten de infrastructuur op land van de sectie Yachting, en
vissers met een boot die normalerwijze afgemeerd ligt aan de steiger van de vissers
(aan de brug op de Congovaart), moeten geen lid zijn van de sectie Yachting.
3. Plaatsbepaling: sectoraanduiding in groene kleur voor duikers op bijgevoegd plan
(steiger naar koeltorens en einde draad Yachting naar juryhok aan punt). Vissers
hebben reeds een plan van de zeilvijver. Duikers en vissers mogen de oevers van
het SCK aan de kant van de koeltorens en ter hoogte van het domein BR3 niet
betreden.
4. Modaliteiten. Duikers verwittigen steeds de aanwezige personen van de yachting of
vissers met boten vóór vertrek waar ze verwachten te zullen duiken. Wedstrijden
(zeilen, waterski,…) van de sectie Yachting hebben steeds voorrang. Er zullen dan
met de wedstrijdorganisator van de sectie Yachting praktische afspraken gemaakt
worden. Er is bij de duikers steeds een persoon voor de oppervlakteveiligheid
aanwezig. Oppervlakte signalisatie boei (OSB) wordt gebruikt zoals voorgeschreven
in de NELOS regels bij einde van de duik, maken van trappen of bij opstijgen, met
mogelijke uitzondering bij noodgevallen. Hierdoor weten vaartuigen waar duikers zich
bevinden als ze ondieper duiken. Een mogelijk probleem van signalisatie kan nog
opduiken met vissers die vanaf de steiger van de vissershaven vertrekken en die
geen weet hebben van duikers te water.
Hiervoor kan de internationale seinvlag A of alfa
aan een mast aan het
clubhuis van de yachting gehesen worden of worden opgesteld.
5. Elke persoon die reeds Nuclea-lid is bij de duiksectie kan gebruik maken van de
lagune van op de Yachting.
6. Duikers moeten steeds bijhebben: CMAS-kaart of duikboek + Nuclea-lidkaart van het
lopende jaar.
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Vissers moeten steeds bijhebben: vispatent + Nuclea-lidkaart van het lopende jaar.
Achter de voorruit van de geparkeerde wagen zal de duiker/visser steeds een
duidelijke kopie van zijn lidkaart duidelijk zichtbaar leggen zodat controle van de
wagens i.v.m. veiligheid door de SCK-veiligheidsdienst kan gebeuren.
7. Bij nachtduiken (i.e. duiken tussen een half uur na zonsondergang en een half uur
voor zonsopgang, cf. NELOS-reglementering) en vissen op de zeilvijver tussen
zonsonder- en opgang (waar toegelaten in IR sectie Vissen) moet de Interne
Bewakingsdienst via de Hoofdingang SCK op voorhand verwittigd worden (personen,
tijdstip) en nadien terug afmelden omwille van de veiligheid (nucleair domein).
8. Bij overtreding van reglementen of activiteit (vissen/duiken) door niet-sectieleden
(kan opengetrokken worden naar alle secties). Een commissaris/sectiebestuurslid/lid
van een sectie kan de bewakingsdienst van SCK.CEN contacteren bij weigering van
naleving van reglementen of overtreding van een lid en tevens van een niet-lid. De
interne bewakingsdienst verwittigt de bijzondere wachter, die eventueel de lokale
politie kan betrekken.

9.
10. Geschillen of niet besproken problemen oplossen door vergadering met
commissarissen van de betrokken secties + verslag aan Koninklijke Nuclea vzw en
communicatie aan de sectieleden (via brief, e-mail en/of publicatie op website).
11. Er zal geen vis gevangen worden tijdens duiken (met harpoenen, spieën, netten,
e.d.), noch zal de vigerende wetgeving betreffende dit onderwerp overtreden worden.
12. Respect voor andermans materieel. Veiligheid primeert.

Plan
Duikzones: groen
Verboden oever: rood
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5 Bijlage 2: Afspraken tussen secties
Zwemmen – Duiken
1. Duikers zullen steeds de reglementen van NELOS, Koninklijke Nuclea vzw alsook de
inwendige reglementen van de sectie Zwemmen en de sectie Duiken en tevens de
vigerende wetgeving respecteren.
2. Enkel leden van de sectie Zwemmen en bezoekers met een geldige genodigdenkaart
(in aanwezigheid van een lid van de sectie Zwemmen) zijn toegelaten op de
infrastructuur op land van Nuclea Zwemmen. Leden van de sectie Duiken mogen
deze infrastructuur ook betreden (ook tijdens de periode dat er zonnebaders
aanwezig zijn op het strand).
3. Plaatsbepaling: Duikers mogen gebruik maken van gans de zwemvijver (groene
kleur op bijgevoegd plan).
4. Modaliteiten. Er is bij de duikers steeds een persoon voor de oppervlakteveiligheid
aanwezig. Duiken is ook toegelaten op de zwemvijver als er andere strandbezoekers
aanwezig zijn.
5. Elke persoon die reeds Nuclea-lid is bij de duiksectie kan gebruik maken van de
Zwemlagune.
6. Duikers moeten steeds bijhebben: CMAS-kaart of duikboek + Nuclea-lidkaart van het
lopende jaar.
7. Bij nachtduiken (i.e. duiken tussen een half uur na zonsondergang en een half uur
voor zonsopgang, cf. NELOS-reglementering) moet de bewakingsdienst op voorhand
verwittigd worden (personen, tijdstip) en nadien terug afmelden omwille van de
veiligheid (nucleair domein). Achter de voorruit van de geparkeerde wagen zal de
duiker/visser bij nachtduiken een duidelijke kopie van zijn lidkaart duidelijk zichtbaar
leggen zodat controle van de wagens i.v.m. veiligheid door de SCK-veiligheidsdienst
kan gebeuren.
8. Bij overtreding van reglementen of activiteit (vissen/duiken) door niet-sectieleden
(kan opengetrokken worden naar alle secties). Een commissaris/sectiebestuurslid/lid
van een sectie kan de bewakingsdienst van SCK.CEN contacteren bij weigering van
naleving van reglementen of overtreding van een lid en tevens van een niet-lid. De
interne bewakingsdienst verwittigt de bijzondere wachter, die eventueel de lokale
politie kan betrekken.
9. Geschillen of niet besproken problemen oplossen door vergadering met
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commissarissen van de betrokken secties + verslag aan Koninklijke Nuclea vzw en
communicatie aan de sectieleden (via brief, e-mail en/of publicatie op website).
10. Er zal geen vis gevangen worden tijdens duiken (met harpoenen, spieën, netten,
e.d.), noch zal de vigerende wetgeving betreffende dit onderwerp overtreden worden.
11. Respect voor andermans materieel. Veiligheid primeert.

p. 13/13

