Uitrusting algemene pleziervaartuigen voor privaat
gebruik
De uitrustingseisen gelden voor pleziervaartuigen (motor- en zeilboten):
▪
▪

met een romplengte tot en met 24 meter
die geen waterscooters, vaartuigen voor kleinzeilerij, sportkieljachten of kleine reddingsvaartuigen zijn (zie de
specifieke tabellen voor die types vaartuigen)

1. Registratie binnenwateren
Uitrusting voor zone 1
Verplicht
Veilige navigatie
Radarreflector
Kegel voor zeilboten met motor
Misthoorn
Navigatielichten
Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en af te meren
(waaronder een touw van minimum 20 meter)
Anker met lijn
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals
handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat,
emmer)
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan
(zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht
of zoeklicht bij nachtvaart)
Zwemtrap
Communicatie
Vaste VHF

Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de
opvarenden)
Medische uitrusting
EHBO-kit
Navigatiemiddelen
(Bijgewerkte) navigatiekaarten

Uitzonderingen en opmerkingen

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht
in functie van het bootgewicht
Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking
van de elektrische lenspompen kunnen aantonen

Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Opmerking: mag vervangen worden door draagbare
VHF, de verplichting geldt alleen voor motorboten van
meer dan 7 meter en kajuitzeilboten

Opmerking: aangepast aan het vaargebied
Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
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Getijtafels en stroomtabellen
Brandblusbestrijding
Brandblusmiddel

Blusdeken

Opmerking: alleen waar nodig
Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD
(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CEeisen rond draagbare brandblustoestellen) en
gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied
Registratiedocumenten en radiodocumenten
Aanbevolen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten
Dieptemeter
Speedlog

Uitzonderingen en opmerkingen

Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15
knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een
gps/GNSS aan boord is

AIS

Uitrusting voor zone 2 - 3
U moet de uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist. Als u tijdens een
vaartocht zowel zone 1 als zone 2 - 3 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 2 - 3 voorzien.

Verplicht
Veilige navigatie
Radarreflector
Kegel voor zeilboten met motor
Ankerbol
Misthoorn
Navigatielichten
Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en af te meren
(waaronder een touw van minimum 20 meter)
Anker met lijn
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals
handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat,
emmer)
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan
(zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht
of zoeklicht bij nachtvaart)
Zwemtrap
Communicatie

Uitzonderingen en opmerkingen

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht
in functie van het bootgewicht
Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking
van de elektrische lenspompen kunnen aantonen

Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik

Uitrusting algemene pleziervaartuigen voor privaat gebruik
2

Vaste VHF

3 rode handstakellichten en 2 parachutes
Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de
opvarenden)
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van
alarmseinen of noodsignalen
Medische uitrusting
EHBO-kit
Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas
(Bijgewerkte) navigatiekaarten
Getijtafels en stroomtabellen
Dieptemeter
Speedlog

Brandbestrijding
Brandblusmiddel

Blusdeken

Opmerking: mag vervangen worden door draagbare
VHF in zone 1 en 2, de verplichting geldt alleen voor
motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen
parachutes

Opmerking: aangepast aan het vaargebied

Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
Opmerking: alleen waar nodig
Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15
knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een
gps/GNSS aan boord is
Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD
(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CEeisen rond draagbare brandblustoestellen)
en gecontroleerd volgens de instructies van de
fabrikant
Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied
Registratiedocumenten en radiodocumenten
Aanbevolen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met
bevestigingslijn)
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas
(met bevestigingslijn)
Vaste VHF met DSC
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)
Rookpot
Gps/GNSS
Verrekijker en peilkompas
AIS

Uitzonderingen en opmerkingen
Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd
zijn

Uitrusting algemene pleziervaartuigen voor privaat gebruik
3

2. Registratie zee en binnenwateren
Uitrusting voor zone 1 - 4
Verplicht
Veilige navigatie
Radarreflector
Kegel voor zeilboten met motor
Ankerbol
Misthoorn
Navigatielichten
Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en af te meren
(waaronder een touw van minimum 20 meter)
Anker met lijn
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals
handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat,
emmer)
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan
(zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht
of zoeklicht bij nachtvaart)
Zwemtrap
Communicatie
Vaste VHF
3 rode handstakellichten en 2 parachutes
Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de
opvarenden)
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van
alarmseinen of noodsignalen
Medische uitrusting
EHBO-kit
Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas
(Bijgewerkte) navigatiekaarten
Getijtafels en stroomtabellen
Dieptemeter
Speedlog

Brandbestrijding
Brandblusmiddel

Uitzonderingen en opmerkingen

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht
in functie van het bootgewicht
Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking
van de elektrische lenspompen kunnen aantonen

Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Opmerking: verplichting geldt alleen voor motorboten
van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen
parachutes

Opmerking: aangepast aan het vaargebied

Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
Opmerking: alleen waar nodig
Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15
knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een
gps/GNSS aan boord is
Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD
(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CEeisen rond draagbare brandblustoestellen)
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Blusdeken

en gecontroleerd volgens de instructies van de
fabrikant
Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied
Registratiedocumenten en radiodocumenten
Aanbevolen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met
bevestigingslijn)
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas
(met bevestigingslijn)
Vaste VHF met DSC
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)
Rookpot
Gps/GNSS
Verrekijker en peilkompas
AIS

Uitzonderingen en opmerkingen
Opmerking: Lifeline moet niet permanent
gemonteerd zijn

Uitrusting voor zone 5
U moet de uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist. Als u tijdens een
vaartocht zowel zone 1 - 4 als zone 5 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 5 voorzien.

Verplicht
Veilige navigatie
Radarreflector
Kegel voor zeilboten met motor
Ankerbol
Misthoorn
Navigatielichten
Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en af te meren
(waaronder een touw van minimum 20 meter)
Anker met lijn
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals
handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat,
emmer)
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met
bevestigingslijn)

Uitzonderingen en opmerkingen

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht
in functie van het bootgewicht
Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking
van de elektrische lenspompen kunnen aantonen

Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd
zijn
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Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan
(zoals reddingsboei of lifesling,
man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)
Zwemtrap
Communicatie
Vaste VHF
3 rode handstakellichten en 2 parachutes
Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de
opvarenden)
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van
alarmseinen of noodsignalen
Medische uitrusting
EHBO-kit
Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas
Gps/GNSS
(Bijgewerkte) navigatiekaarten

Getijtafels en stroomtabellen
Dieptemeter
Speedlog

Brandbestrijding
Brandblusmiddel

Blusdeken

Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
Opmerking: verplichting geldt alleen voor motorboten
van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen
parachutes

Opmerking: aangepast aan het vaargebied

Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
maar als het elektronische systeem in een zone 5, 6 of
7 uitvalt, moet er een back-upsysteem zijn voor een
veilige navigatie
Opmerking: alleen waar nodig
Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15
knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een
gps/GNSS aan boord is
Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD
(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CEeisen rond draagbare brandblustoestellen) en
gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied
Registratiedocumenten en radiodocumenten
Aanbevolen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas
(met bevestigingslijn)
Vaste VHF met DSC
EPIRB
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)
SART (radar) of AIS SART

Uitzonderingen en opmerkingen

Uitzondering: zone 5 in Noordzeegebied als PLB aan
boord
Uitzondering: zone 5 als EPIRB aan boord
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Rookpot
Reddingsvest met licht per opvarende
Reddingsvlot
Verrekijker en peilkompas
Middel om weerberichten te ontvangen
Radar
AIS

Uitrusting voor zone 6 – 7
U moet de uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist. Als u tijdens een
vaartocht zowel zone 5 als zone 6 – 7 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 6 – 7 voorzien.

Verplicht
Veilige navigatie
Radarreflector
Kegel voor zeilboten met motor
Ankerbol
Misthoorn
Navigatielichten
Uitrusting
Voldoende touwen om te slepen en af te meren
(waaronder een touw van minimum 20 meter)
Anker met lijn
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals
handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat,
emmer)
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten
Zeilboten – Lifeline en per opvarende een harnas (met
bevestigingslijn)
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan
(zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht
of zoeklicht bij nachtvaart)
Zwemtrap
Communicatie
Vaste VHF met DSC
Extra draagbare VHF
EPIRB
3 rode handstakellichten en 2 parachutes

Uitzonderingen en opmerkingen

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht
in functie van het bootgewicht
Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking
van de elektrische lenspompen kunnen aantonen

Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd
zijn

Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik

Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen
parachutes

Reddingsmiddelen
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de
opvarenden)
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Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van
alarmseinen of noodsignalen
Reddingsvlot
Medische uitrusting
EHBO-kit
Navigatiemiddelen
Magnetisch kompas
Gps/GNSS
(Bijgewerkte) navigatiekaarten

Getijtafels en stroomtabellen
Dieptemeter
Speedlog

Middel om weerberichten te ontvangen
Tweede onafhankelijke energiebron
Brandbestrijding
Brandblusmiddel

Blusdeken

Opmerking: aangepast aan het vaargebied

Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
maar als het elektronische systeem in een zone 5, 6 of
7 uitvalt, moet er een back-upsysteem zijn voor een
veilige navigatie
Alleen waar nodig
Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15
knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een
gps/GNSS aan boord is

Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD
(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CEeisen rond draagbare brandblustoestellen) en
gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn

Administratieve verplichtingen
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied
Registratiedocumenten en radiodocumenten
Aanbevolen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas
(met bevestigingslijn)
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)
SART (radar) of AIS SART
Rookpot
Reddingsvest met licht per opvarende
Verrekijker en peilkompas
Radar
AIS

Uitzonderingen en opmerkingen

Uitrusting algemene pleziervaartuigen voor privaat gebruik
8

