
Uitrusting voor pleziervaartuigen 

 

Nieuwe regelgeving 
Nu de lente voor de deur staat, kijken we er naar uit om terug op het water te kunnen 

vertoeven. Zeker in tijden van covid-19 waar we in ‘ons kot’ moeten blijven, geeft een 

tochtje op het water het gevoel van herwonnen vrijheid.  

 

Uiteraard moet de veiligheid tijdens elke vaartocht gegarandeerd worden.  

Om die reden moet ieder vaartuig voorzien zijn van een veiligheidsuitrusting. Alle uitrusting 

moet zich in goede staat bevinden en onmiddellijk klaar zijn voor gebruik. Bij een 

overtreding (bijv. het niet aan boord hebben van reddingsvesten) kunnen boetes 

uitgeschreven worden. 

 

Sinds 1 december 2020 zijn er nieuwe regels van kracht. Ga dus zeker na of u nog in orde 

bent voor uw vaartuig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte en aanbevolen 

uitrusting.  

  

U hoeft niet in alle omstandigheden dezelfde uitrusting aan boord te hebben.  

De uitrusting is afhankelijk van een aantal factoren:    

 

➢ Het gebruik van uw vaartuig (privaat of bedrijfs- of beroepsmatig)   

➢ Het type vaartuig (algemene pleziervaartuigen, waterscooters, kleinzeilerij, 

sportkieljachten of kleine reddingsvaartuigen)  

➢ De registratie van uw vaartuig (binnenwateren of zee en binnenwateren)  

 

➢ De zone waarin u wilt varen    

  

 

➢ Gebruik 
Voor pleziervaartuigen met bedrijfs- of beroepsmatig gebruik is meer uitrusting verplicht dan 

voor privaat gebruik. Gezien Yachting Merelbeke bestaat leden met pleziervaartuigen voor 

privaat gebruik, zal dit artikel zich enkel hierop toespitsen. Er wordt niet dieper ingegaan op 

de uitrusting voor beroepsmatig gebruik.  

 

Wat is een pleziervaartuig voor privaat gebruik?  

Het is een vaartuig (2,5 tot en met 24 meter) waarmee u aan pleziervaart doet:  

• met maximum 12 passagiers aan boord en  

• dat u niet bedrijfs- of beroepsmatig gebruikt  

Denk bijvoorbeeld aan een vaartocht met eigen familie of vrienden. 

 

 

➢ Type pleziervaartuig  
Er gelden algemene uitrustingseisen voor motor- en zeilboten.  

De uitrusting geldt voor pleziervaartuigen met een romplengte tot en met 24 meter.  

Van zodra uw pleziervaartuig een romplengte heeft van >24m geldt een andere regeling. 



 

Voor bepaalde types van pleziervaartuigen is minder uitrusting verplicht of mag u 

alternatieve uitrusting voorzien:  

• waterscooters  

• vaartuigen voor kleinzeilerij  

• sportkieljachten  

• kleine reddingsvaartuigen  

  

 

➢ Registratie  
Ook de registratie bepaalt mede welke uitrusting aanwezig dient te zijn in het 

pleziervaartuig.  

 

Er zijn twee types van registratie mogelijk:  

• Binnenwateren: Als uw vaartuig geregistreerd is voor binnenwateren, moet u 

minstens de uitrusting voorzien voor zone 1.   

• Zee en binnenwateren: Als uw vaartuig geregistreerd is voor zee en 

binnenwateren, moet u minstens de basisuitrusting voor zee (zone 4) aan boord 

hebben, ook wanneer u zich op binnenwateren bevindt.   

  

Voorbeeld: 

Uw vaartuig is geregistreerd voor zee en binnenwateren. Tijdens het weekend maakt u een 

vaartocht op de Leie. Ook al blijft u de hele tijd op binnenwateren (namelijk de Leie), u moet 

standaard de uitrusting voor zone 4 (zee) aan boord hebben.    

  

➢ Zone  
Naast de uitrusting volgens de registratie moet u ook uitgerust zijn voor de zone waarin u 

wilt varen. U moet de uitrusting aan boord hebben voor alle zones die u tijdens uw reis 

doorkruist.   

 

Welke zones worden onderscheiden?  

• zone 0: meren en plassen (nog niet van toepassing)  

• zone 1: alle met de zee verbonden binnenwateren behalve de Beneden-Zeeschelde  

• zone 2: de Beneden-Zeeschelde  

• zone 3: de havens van de kust  

• zone 4: de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl  

• zone 5: de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl  

• zone 6: de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl  

• zone 7: de zone voorbij 200 zeemijl  

 

Voorbeeld  

U maakt een vaartocht van Nieuwpoort naar Londen. Tijdens die tocht bevindt u zich op een 

bepaald moment verder dan 6 zeemijl van een kust (zone 5). U moet daarom voor die reis 

de uitrusting van zone 5 aan boord hebben.  

  

 

 

 



 

 

 

Onderstaand kan u bovenstaande informatie samengevat terugvinden in een overzichtelijk 

schema.  

 

 

 

 

Tot zover de theoretische achtergrond. Wat houdt dit nu 

concreet in?  
 
De volgende uitrustingseisen gelden voor pleziervaartuigen (motor- en zeilboeten): 

 
➢ met een romplengte tot en met 24m 
➢ die geen waterscooters, vaartuigen voor kleinzeilerij, sportkieljachten of kleine 

reddingsvaartuigen zijn (zie de specifieke tabellen voor die types vaartuigen)  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de een pleziervaartuig dat geregistreerd is voor 

enkel binnenwateren en een pleziervaartuig dat geregistreerd is voor zee én binnenwateren.  
 
Van zodra uw pleziervaartuig geregistreerd is voor de zee, moet u minstens de 

basisuitrusting voor zee (zone 4) aan boord hebben, ook wanneer u zich op binnenwateren 
bevindt.   

 



 

1. Registratie binnenwateren  

 
Uitrusting voor ZONE 1 
 

VERPLICHT 

 

Uitzonderingen en opmerkingen 

Categorie: veilige navigatie 

 

 

 

Radarreflector 

 

 

Kegel voor zeilboten met motor  

Misthoorn  

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Categorie: uitrusting  

Voldoende touwen om te slepen en af te meren 

(waaronder een touw van minimum 20 meter) 

Opmerking: diameter in functie van het 

bootgewicht 

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en het 

ankergewicht 

in functie van het bootgewicht Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals 

handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer) 

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de 

werking 

van de elektrische lenspompen kunnen aantonen 

Middelen om drenkelingen te vinden en bij te 

staan 

(zoals reddingsboei of lifesling, man-

overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart) 

 

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik 

Categorie: communicatie  

Vaste VHF Opmerking: mag vervangen worden door 

draagbare 

VHF, de verplichting geldt alleen voor 
motorboten van meer dan 7 meter en 
kajuitzeilboten 

Categorie: reddingsmiddelen  

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 

opvarenden) 

 

Categorie: medische uitrusting  

EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het vaargebied 

Categorie: navigatiemiddelen  

(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn 

toegestaan Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig 

Categorie: brandblusbestrijding  

Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische eisen RCD 

 

 

 

 

Blusdeken Opmerking: verplicht voor open vlam 

Categorie: administratieve verplichtingen  

Scheepvaartverkeersreglement voor het 

vaargebied 

 

Registratiedocumenten en radiodocumenten  

 

 

 



 

AANBEVOLEN Uitzonderingen en opmerkingen 

Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten  

Dieptemeter  

Speedlog 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, 2 en 3 doorkruist, moet u op uw vaartuig de 

uitrusting voor zone 2 - 3 voorzien. 

 

 

 

VERPLICHT Uitzonderingen en opmerkingen 

Categorie: veilige navigatie  

Radarreflector  

Kegel voor zeilboten met motor  

Ankerbol  

Misthoorn  

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Categorie: uitrusting   

Voldoende touwen om te slepen en af te meren 

(waaronder een touw van minimum 20 meter) 

Opmerking: diameter in functie van het 

bootgewicht 

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en het 

ankergewicht 

in functie van het bootgewicht Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals 

handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, 

emmer) 

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de 

werking 

van de elektrische lenspompen kunnen 

aantonen Middelen om drenkelingen te vinden en bij te 

staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-

overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart) 

 

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik 

Categorie: communicatie  

3 rode handstakellichten en 2 parachutes Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen 

parachutes 

Categorie: reddingsmiddelen  

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 

opvarenden) 

 



Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van 

alarmseinen of noodsignalen 

 

Categorie: medische uitrusting  

EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het vaargebied 

Categorie: navigatiemiddelen  

Magnetisch kompas  

(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn 

toegestaan Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig 

Dieptemeter  

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 

knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een 
gps/GNSS aan boord is 

Categorie: brandbestrijding  

Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische eisen van de 

RCD 

(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de 

CE- eisen rond draagbare brandblustoestellen) 
en gecontroleerd volgens de instructies van de 
fabrikant 

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings- 

/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig 
zijn Categorie: administratieve verplichtingen  

Scheepvaartverkeersreglement voor het 

vaargebied 

 

Registratiedocumenten en radiodocumenten  

 
 

AANBEVOLEN Uitzonderingen en opmerkingen 

Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten  

Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas 

(met 

bevestigingslijn) 

Opmerking: lifeline moet niet permanent 

gemonteerd 

zijn 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  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Registratie zee en binnenwateren 

 

Uitrusting voor ZONE 1 – 4 

 

VERPLICHT Uitzonderingen en opmerkingen 

Categorie: veilige navigatie  

Radarreflector  

Kegel voor zeilboten met motor  

Ankerbol  

Misthoorn  

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Categorie: uitrusting  

Voldoende touwen om te slepen en af te meren 

(waaronder een touw van minimum 20 meter) 

Opmerking: diameter in functie van het 

bootgewicht 

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en het 

ankergewicht 

in functie van het bootgewicht Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals 

handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer) 

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de 

werking 

van de elektrische lenspompen kunnen aantonen 

Middelen om drenkelingen te vinden en bij te 

staan 

(zoals reddingsboei of lifesling, man-
overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart) 

 

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik 

Categorie: communicatie  

Vaste VHF Opmerking: verplichting geldt alleen voor 

motorboten van meer dan 7 meter en 
kajuitzeilboten 3 rode handstakellichten en 2 parachutes Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen 

parachutes 

Categorie: reddingsmiddelen  

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 

opvarenden) 

 

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven 

van 

alarmseinen of noodsignalen 

 

Categorie: medische uitrusting  

EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het vaargebied 

Categorie: navigatiemiddelen  

Magnetisch kompas  

(Bijgewerkte) navigatiekaarten Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn 

toegestaan Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig 

Dieptemeter  



Speedlog Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 

knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een 
gps/GNSS aan boord is 

Categorie: brandbestrijding  

Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische eisen van de 

RCD 

(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de 
CE- eisen rond draagbare brandblustoestellen) 
en gecontroleerd volgens de instructies van de 

fabrikant 

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings- 

/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig 

zijn 

Categorie: administratieve verplichtingen  

Scheepvaartverkeersreglement voor het 

vaargebied 

 

 Registratiedocumenten en radiodocumenten  

 

 

 

 

AANBEVOLEN Uitzonderingen en opmerkingen 

Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten  

Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas 

(met 

bevestigingslijn) 

Opmerking: Lifeline moet niet permanent 

gemonteerd zijn 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Uitzonderingen en opmerkingen 

Categorie: veilige navigatie  

Radarreflector  

Kegel voor zeilboten met motor  

Ankerbol  

Misthoorn  

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Categorie: uitrusting  

Voldoende touwen om te slepen en af te meren 

(waaronder een touw van minimum 20 meter) 

Opmerking: diameter in functie van het 

bootgewicht 

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en het 

ankergewicht 

in functie van het bootgewicht Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals 

handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer) 

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de 

werking van de elektrische lenspompen kunnen 
aantonen 

Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten  

Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas 

(met bevestigingslijn) 

Opmerking: lifeline moet niet permanent 

gemonteerd zijn 

Middelen om drenkelingen te vinden en bij te 

staan (zoals reddingsboei of lifesling, 

man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart) 

 

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik 

Categorie: communicatie  

Vaste VHF Opmerking: verplichting geldt alleen voor 

motorboten 

van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten 

3 rode handstakellichten en 2 parachutes Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen 

parachutes 

Categorie: reddingsmiddelen  

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 

opvarenden) 

 

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven 

van alarmseinen of noodsignalen 

 



Categorie: medische uitrusting  

EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het vaargebied 

Categorie: navigatiemiddelen  

Magnetisch kompas  

Gps/GNSS  

(Bijgewerkte) navigatiekaarten 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 

Getijtafels en stroomtabellen Opmerking: alleen waar nodig 

Dieptemeter  

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 

knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een 

gps/GNSS aan boord is 

Categorie: brandbestrijding  

Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische eisen van de 

RCD 

(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de 

CE- eisen rond draagbare brandblustoestellen) 

en gecontroleerd volgens de instructies van de 

fabrikant 

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings- 

/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig 

zijn 

Categorie: administratieve verplichtingen  

Scheepvaartverkeersreglement voor het 

vaargebied 

 

Registratiedocumenten en radiodocumenten  

 
 

AANBEVOLEN Uitzonderingen en opmerkingen 

Motorboten - Lifeline en per opvarende een 

harnas 

(met bevestigingslijn) 

 

Vaste VHF met DSC  

EPIRB Uitzondering: zone 5 in Noordzeegebied als PLB 
aan boord 

PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz) Uitzondering: zone 5 als EPIRB aan boord 

SART (radar) of AIS SART  

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 Uitzonderingen en opmerkingen 

Categorie: veilige navigatie  

Radarreflector  

Kegel voor zeilboten met motor  

Ankerbol  

Misthoorn  

Navigatielichten Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Categorie: uitrusting  

Voldoende touwen om te slepen en af te meren 

(waaronder een touw van minimum 20 meter) 

Opmerking: diameter in functie van het 

bootgewicht 

Anker met lijn Opmerking: diameter van de lijn en het 

ankergewicht 

in functie van het bootgewicht Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals 

handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, 
emmer) 

Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de 

werking 

van de elektrische lenspompen kunnen aantonen 

Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten  

Zeilboten – Lifeline en per opvarende een harnas 

(met 

bevestigingslijn) 

Opmerking: lifeline moet niet permanent 

gemonteerd 

zijn Middelen om drenkelingen te vinden en bij te 

staan 

(zoals reddingsboei of lifesling, man-
overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart) 

 

Zwemtrap Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik 

Categorie: communicatie  

Vaste VHF met DSC  

Extra draagbare VHF  

EPIRB  



3 rode handstakellichten en 2 parachutes Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen 

parachutes 

Categorie: reddingsmiddelen  

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 

opvarenden) 

 

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven 
van alarmseinen of noodsignalen 

 

Reddingsvlot  

Categorie: medische uitrusting  

EHBO-kit Opmerking: aangepast aan het vaargebied 

Categorie: navigatiemiddelen  

Magnetisch kompas  

Gps/GNSS  

(Bijgewerkte) navigatiekaarten 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 

Getijtafels en stroomtabellen Alleen waar nodig 

Dieptemeter  

Speedlog Opmerking: motorboten die sneller varen dan 
15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er 

een gps/GNSS aan boord is 

Middel om weerberichten te ontvangen  

Tweede onafhankelijke energiebron  

Categorie: brandbestrijding  

Brandblusmiddel Opmerking: volgens de technische eisen van de 

RCD 

(boten van voor 1998 moeten voldoen aan de 
CE- eisen rond draagbare brandblustoestellen) 
en gecontroleerd volgens de instructies van de 
fabrikant 

Blusdeken Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings- 

/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig 
zijn 

Categorie: administratieve verplichtingen  

Scheepvaartverkeersreglement voor het 

vaargebied 

 



Registratiedocumenten en radiodocumenten  

 

AANBEVOLEN Uitzonderingen en opmerkingen 

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  

 


