
 

 

 
NOTA Wettelijke verplichtingen aan boord 
van seascoutingboten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLDOET MIJN VAARTUIG AAN DE WETTELIJK 

TECHNISCHE EISEN? 

Bedoeling van deze nota is wat duidelijkheid te scheppen in de 
verschillende wetgevingen die van kracht zijn. Gemakkelijk zal het deze 
nota niet zijn want verschillende wetgevingen, verschillende 
vaargebieden, verschillende interpretaties van overheidsinstanties. 
 
Bewust wordt er voor gekozen om enkel de artikelen met betrekking tot 
de wettelijk verplichte uitrusting, uit de verschillende wetgevingen aan 
te halen en niet de volledige wetgevingen. Geen nood als je die 
wetgevingen toch volledig wil uitpluizen, dan kunnen die je 
doorgestuurd worden. 
 

Zeer interessant om te bekijken (zeer bondig en met afbeeldingen) :  
www.mobilit.fgov.be/nl/aqua/plaisure/plaisure.htm

AAN 

Eenheidsleiding 
Juniorleiding 
Aspirantenleiding 
 

VAN 

Bart Devos 

19 mei 2009 

 



 

WELKE  WETGEVINGEN ZIJN VAN KRACHT OP ... 

 
Maritieme Wateren  

(=Beneden-Zeeschelde, Kanaal Gent-Terneuzen, Kanaal Brugge-
Zeebrugge, Kanaal Brugge-Oostende, de territoriale zee, de 
havens van de kust, de haven van Gent) 
 

1. KB van 4 juni 1999 betreffende de vlaggenbrieven  
2. KB van 23 september 1992  houdende scheepvaartreglement voor 

de Beneden-Zeeschelde 
3. KB 23 September 1992 houdende politiereglement van de 

Beneden-Zeeschelde.  
4. KB van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor 

het Kanaal van Gent naar Terneuzen. 
 
Binnenwateren 

1. het APSB van 24 september 2006  ( KB houdende het algemeen 
politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren) (= 
vervanger van het KB van 15 10 1935, en zal die geleidelijk aan 
volledig vervangen) 

2. het ARSK van 15 oktober 1935 (KB houdende het algemeen 
reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk) (bepaalde 
artikelen zijn al opgeheven, andere volgen, zal geleidelijk aan 
volledig vervangen worden door het APSB) 

3. KB van 7 september 1950 (Bijzonder reglementen van sommige 
scheepvaartwegen) (bijkomende regels op bepaalde 
binnenwateren) 

4. scheepvaartdocumenten 



 

Maritieme Wateren 

 
4 JUNI 1999. - KONINKLIJK BESLUIT : 1° BETREFFENDE DE INSCHRIJVING 
EN DE REGISTRATIE VAN DE PLEZIERVAARTUIGEN; 2° TOT WIJZIGING VAN 
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 1996 BETREFFENDE DE 
REGISTRATIE VAN DE ZEESCHEPEN; 3° TOT WIJZIGING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 AUGUSTUS 1981 HOUDENDE POLITIE- EN 
SCHEEPVAARTREGLEMENT VAN DE BELGISCHE TERRITORIALE ZEE, DE 
HAVENS EN DE STRANDEN VAN DE BELGISCHE KUST.  
Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
1° " pleziervaartuig " :  
 een vaartuig met een lengte over alles tussen 2,5 en 24 meter 
dat, al dan niet 
 gebruikt voor winstgevende verrichtingen, in welke vorm ook, 
aan pleziervaart 
 doet of ervoor bestemd is, met uitzondering van vaartuigen 
gebruikt of bestemd 
 voor het vervoer van meer dan 12 passagiers 
 
Art. 12. Pleziervaartuigen welke varen : 
1° in vreemde wateren; 
2° in volle zee; 
3° in de Belgische zeewateren zoals deze bepaald zijn in artikel 1, 5° 
van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, 
moeten voorzien zijn van een vlaggenbrief 
 
Art. 24. § 1. Buiten de Belgische wateren mogen enkel de 
pleziervaartuigen voorzien van een vlaggenbrief de nationale vlag 
voeren. 
§ 2. Zij zijn gehouden de nationale vlag te voeren : 
1° bij het in- en uitvaren van Belgische havens; 
2° gedurende hun verblijf in vreemde wateren van zonsopgang tot 
zonsondergang; 
3° in alle andere omstandigheden, op verzoek van de Belgische of 
vreemde zeevaart- of zeemachtoverheden 
 
HOOFDSTUK V. - Veiligheid en uitrusting van de pleziervaartuigen en 
opsporing van overtredingen. 
Art. 31. Onverminderd het bepaalde van artikel 13, § 2, moeten de 
pleziervaartuigen met betrekking tot de veiligheid en de uitrusting 
voldoen aan de eisen vervat in het koninklijk besluit van 15 maart 1966 
betreffende de vlaggenbrieven en de uitrusting van de pleziervaartuigen.   
 
KB 15  03 1966 betreffende de vlaggenbrieven, artikel 17 bepaalt dat 
een   pleziervaartuig moeten uitgerust zijn met: 
 
Reddingsmiddelen reddingsgordel voor iedere opvarende 
   lichtgevende reddignboei als je bij nacht vaart 
   afdoende noodseinen, waaronder vuurpijlen 
(mogen  
   niet gebruikt worden op kanaal Gent-Terneuzen 
en  
   Beneden-Zeeschelde, zie hieronder, artikel 37  
van  
   beide reglementen) 
Nautische instrumenten  
   magnetisch kompas 
   navigatielichten ( kleiner dan 7 m, 
rondomschijnend  



 

   wit licht) 
   misthoorn  
   dieptelood (bv dol aan een touw, touw is 
voorzien van  
   knopen) 
Uitrustingsmateriaal  
   anker 
   hamer  
   bootshaak 
   pomp en hoosvat 
   voldoende roeispanen en dollen 
   20 meter tros 
   elektrische lamp voor noodsignalen 
   blusapparaat (indien uitgerust met motor) 
   volledig set zeilen (enkel en alleen voor 
zeilboten) 
 
bijgewerkt scheepvaartreglementen ( niet van toepassing op open boten) 
 
heel en verbandmiddelen  
   waterdichte doos met nodige verband en andere  
   gewone farmaceutische producten 
 
 
Ter info   vlaggenbrief = 5 jaar geldig 
   adressen  Antwerpen : Olijftakstraat 7-13, 
03/220 74 28 
     Oostende : Natiënkaai 5, 059/56 
14 85 
     Gent : Port Arthurlaan 12 , 
09/343 85 09 
 
 
 
23 SEPTEMBER 1992. - KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE 
SCHEEPVAARTREGLEMENT VOOR DE BENEDEN-ZEESCHELDE. 
Veilige vaart 
Art. 6. § 1. Een schip moet te allen tijde een veilige vaart aanhouden 
zodat het juiste en doeltreffende maatregelen kan nemen ter vermijding 
van aanvaring en kan worden gestopt binnen een aan de heersende 
omstandigheden en toestand aangepaste afstand. 
... 
§ 2. Bovendien, om een veilige vaart in de hoofdvaargeul te kunnen 
aanhouden : 
1° ...; 
2° moet een schip, met een lengte van minder dan 12 m dat zich in de 
hoofdvaargeul bevindt, tenzij het wordt gesleept of geduwd, voorzien 
zijn van een motor die, voor onmiddellijk gebruik gereed is en het schip 
in staat stelt een snelheid van ten minste 6 km per uur door het water te 
kunnen handhaven. 
 
Noodseinen. 
Art. 37. Indien een schip in nood verkeert en hulp verlangt, gebruikt, 
toont of geeft het de volgende seinen, hetzij gezamenlijk hetzij 
afzonderlijk : 
1° een aanhoudend geluid met een toestel voor mistseinen; 
2° een sein, door middel van radiotelegrafie of enige andere seinwijze 
uitgezonden, bestaande uit de groep ...---... (S.O.S.) van de Morse Code; 
3° een sein, uitgezonden door middel van radiotelefonie, bestaande uit 
het gesproken woord " MAYDAY "; 



 

4° een rooksignaal dat oranje gekleurde rook afgeeft; 
5° langzaam en herhaald op en neer bewegen van de naar beide zijden 
uitgestrekte armen; 
6° seinen uitgezonden door noodradiobakens die de positie aanduiden; 
7° een licht dan wel een vlag of ieder ander geschikt voorwerp waarmee 
in het rond wordt gezwaaid; 
8° reeksen klokslagen of herhaalde lange stoten. 
 
HOOFDSTUK VI. - Bepalingen voor kleine schepen. 
Toepassing. 
Art. 40. Dit hoofdstuk bevat de afwijkende bepalingen voor kleine 
schepen. 
 
Lichten en dagmerken. 
Art. 41. § 1. Een klein werktuiglijk voortbewogen schip dat varende is, 
moet voeren : 
1° een toplicht. Dit licht moet echter een helder licht zijn. Dit licht mag 
op het voorschip dan wel achterlijker zijn geplaatst. Het moet ten 
minste 1 m hoger dan de zijdelichten zijn aangebracht, maar het mag 
lager dan 2 m boven de romp zijn geplaatst; 
2° zijdelichten. Deze lichten moeten zich op gelijke hoogte en in één 
lijn loodrecht op de lengte-as van het schip bevinden. Zij behoeven niet 
achterlijker dan het toplicht te zijn geplaatst. Zij moeten naar de 
binnenzijde van het schip zodanig zijn afgeschermd, dat het groene licht 
niet aan bakboordzijde en het rode licht niet aan stuurboordzijde kan 
worden gezien. Zij mogen worden verenigd in één lantaarn, gevoerd in 
de lengte-as van het schip; 
3° een heklicht. Dit licht mag worden weggelaten indien het onder 1° 
bedoelde toplicht vervangen wordt door een rondom zichtbaar wit 
helder licht. 
 
§ 2. Een klein werktuiglijk voortbewogen schip dat varende is, waarvan 
de lengte minder dan 7 m en de hoogste bereikbare snelheid niet meer is 
dan 7 zeemijlen (13 km) per uur, mag in plaats van de bij § 1 
voorgeschreven lichten, een rondom zichtbaar wit helder licht voeren, 
daar waar dit het best kan worden gezien. Indien uitvoerbaar, moet zulk 
een schip ook zijdelichten voeren. 
... 
§ 5. Een zeilschip met een lengte van minder dan 20 m dat varende is, 
moet voeren : 
1° hetzij de zijdelichten en een heklicht. De zijdelichten moeten zich op 
gelijke hoogte en in één lijn loodrecht op de lengte-as van het schip 
bevinden. Zij moeten zijn aangebracht op een plaats, waar zij niet door 
de zeilen worden afgeschermd. Zij moeten naar de binnenzijde van het 
schip zodanig zijn afgeschermd dat het groene licht niet aan 
bakboordzijde en het rode licht niet aan stuurboordzijde kan worden 
gezien. Zij mogen worden verenigd in één lantaarn, gevoerd in de 
lengte-as van het schip; 
2° hetzij de zijdelichten en een heklicht, gecombineerd in één lantaarn 
is geplaatst aan of nabij de top van de mast zodanig dat zij rondom 
zichtbaar is; 
3° hetzij, voor een zeilschip met een lengte van minder dan 7 m, een 
rondom zichtbaar wit gewoon licht, daar waar dit het best kan worden 
gezien. 
§ 6. Een klein door spierkracht voortbewogen schip dat varende is, moet 
een rondom zichtbaar wit gewoon licht voeren. 
... 
§ 9. Een klein schip, met uitzondering van een zeilplank, moet zijn 
voorzien van een deugdelijke radarreflector; bij zeilschepen moet deze 



 

worden gevoerd ten minste 4 m boven het wateroppervlak en bij 
werktuiglijk voortbewogen schepen zo hoog mogelijk boven de opbouw. 
 
Verplichting tot aan boord hebben van reglement en zeekaart. 
Art. 48. Aan boord van elk schip, met uitzondering van een open klein 
schip, moet aanwezig zijn : 
1° een bijgewerkt exemplaar van dit reglement; 
2° de bijgewerkte, meest recente uitgave van de officiële zeekaart van 
de Beneden-Zeeschelde. 
Deze moeten op eerste aanvraag van een ambtenaar belast met het 
toezicht op de naleving van het reglement, ter inzage worden gegeven. 
 
 
 
23 SEPTEMBER 1992. - KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE 
POLITIEREGLEMENT VAN DE BENEDEN-ZEESCHELDE.  
HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de scheepvaart. 
Afdeling I. - Algemeenheden. 
Art. 3.  
§ 1. Geen schip of samenstel wordt op de Beneden-Zeeschelde 
toegelaten indien het ingevolge de aard of de toestand van zijn 
voortstuwingsmiddelen of stuurinrichting niet op veilige wijze de stroom 
kan bevaren. 
§ 2. Behoudens andersluidende bepalingen moet ieder schip op de romp 
of op de bovenbouw, op een goed zichtbare plaats, zijn naam en die van 
zijn thuishaven voeren. 
Die namen moeten in duidelijk met de achtergrond contrasterende 
letters aangebracht worden en bij helder weer op een afstand van 
minstens 50 m. leesbaar zijn. Zijn die namen op de zijkant van het schip 
aangebracht, dan moeten ze aan beide zijden voorkomen. 
§ 3. Zeeschepen moeten overdag hun nationale vlag voeren. Alle andere 
schepen hijsen hun nationale vlag op verzoek van (de met de politie te 
water belaste overheid van de federale politie).  
 
 
 
23 SEPTEMBER 1992. - KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE 
SCHEEPVAARTREGLEMENT VOOR HET KANAAL VAN GENT NAAR 
TERNEUZEN. 
Veilige vaart. 
Art. 6. § 1. Een schip moet ten allen tijde een veilige vaart aanhouden 
zodat het juiste en doeltreffende maatregelen kan nemen ter vermijding 
van aanvaring en kan worden gestopt binnen een aan de heersende 
omstandigheden en toestanden aangepaste afstand. ... 
§ 2. Om een veilige vaart te kunnen aanhouden moet een schip, tenzij 
het wordt gesleept of geduwd, uitgerust zijn met een bedrijfsklare 
motor waarmede een snelheid van tenminste 6 km per uur door het 
water kan worden gehandhaafd. 
 
Lichten en dagmerken voor kleine schepen. 
Art. 29. § 1. Een klein werktuiglijk voortbewogen schip dat varend is, 
moet voeren : 
a) een toplicht : dit licht moet echter een helder licht zijn. Dit licht mag 
op het voorschip dan wel achterlijker zijn geplaatst. Het moet ten 
minste 1 m hoger dan de zijdelichten zijn aangebracht maar het mag 
lager dan 4 m boven de romp zijn geplaatst; 
b) zijlichten : deze lichten moeten zich op gelijke hoogte en in één lijn 
loodrecht op de lengte-as van het schip bevinden. Zij behoeven niet 
achterlijker dan het toplicht te zijn geplaatst. Zij moeten naar de 
binnenzijde van het schip zodanig zijn afgeschermd, dat het groene licht 



 

niet aan bakboordzijde en het rode licht niet aan stuurboordzijde kan 
worden gezien. Zij mogen worden verenigd in één lantaarn, gevoerd in 
de lengte-as van het schip; 
c) een heklicht : dit licht mag worden weggelaten indien het onder 
letter a) bedoelde toplicht vervangen wordt door een rondom zichtbaar 
wit helder licht. 
 
§ 2. Een klein werktuiglijk voortbewogen schip dat varend is, waarvan de 
lengte minder is dan 7 m en de hoogst bereikbare snelheid niet meer dan 
7 zeemijlen (13 km) per uur, mag, in plaats van de in § 1 voorgeschreven 
lichten, een rondom zichtbaar wit helder licht voeren, daar waar dit het 
best kan worden gezien. Indien uitvoerbaar, moet zulk een schip ook 
zijdelichten voeren. 
... 
§ 5. Een zeilschip met een lengte van minder dan 20 m, dat varende is, 
moet voeren : 
a) ...; 
b) ...; 
c) hetzij, voor een zeilschip met een lengte van minder dan 7 m, een 
rondom zichtbaar wit gewoon licht, daar waar dit het best kan worden 
gezien. 
Een zeilschip met een lengte van 20 m dat onder zeil is en dat tevens 
werktuiglijk wordt voortbewogen, voert op het voorschip, daar waar 
deze het best kan worden gezien, een kegel met de punt naar beneden. 
§ 6. Een klein door spierkracht voortbewogen schip dat varend is, moet 
een rondom zichtbaar wit gewoon licht voeren. 
... 
§ 9. Een klein schip moet zijn voorzien van een deugdelijke 
radarreflector, bij zeilvaartuigen ten minste 4 m boven het 
wateroppervlak, en bij een werktuiglijk voortbewogen schip zo hoog 
mogelijk boven de opbouw. 
 
Noodseinen. 
Art. 37. Indien een schip in nood verkeert en hulp verlangt, gebruikt, 
toont of geeft het de volgende seinen, hetzij gezamenlijk hetzij 
afzonderlijk : 
a) een aanhoudend geluid met een toestel voor mistseinen; 
b) een daartoe geëigend sein, door middel van radiotelegrafie of enige 
andere seinwijze uitgezonden; 
c) een daartoe geëigend sein uitgezonden door middel van 
radiotelefonie; 
d) een rooksignaal dat oranje gekleurde rook afgeeft; 
e) langzaam en herhaald op en neer bewegen van de naar beide zijden 
uitgestrekte armen; 
f) seinen uitgezonden door noodradiobakens die de positie aanduiden; 
g) een licht of een vlag of ieder ander geschikt voorwerp waarmee in het 
rond wordt gezwaaid; 
h) reeksen klokslagen of herhaalde lange stoten. 
 
Verplichting tot het aan boord hebben van het reglement. 
Art. 53. Aan boord van elk schip, waarop dit reglement van toepassing is, 
met uitzondering van een open klein schip, moet een bijgewerkt 
exemplaar van dit reglement aanwezig zijn. Dit reglement moet op 
eerste aanvraag van een bevoegd persoon ter inzage worden gegeven. 
 
 
 
 
 
Kort samengevat 



 

      

 

 Kanaal Gent-Terneuzen Beneden-Zeeschelde 

Vlaggenbrief Ja  Ja 

reddingsmiddelen
  

- reddingsgordel voor iedere 
opvarende 
- lichtgevende reddingsboei als 
je bij nacht vaart 
- afdoende noodseinen geen 
vuurpijlen  

- reddingsgordel voor iedere 
opvarende 
- lichtgevende reddingsboei als 
je bij nacht vaart 
- afdoende noodseinen geen 
vuurpijlen  

Uitrustingsmateriaal 
 
 
 
 
 
Uitrustingsmateriaal 
  
  
  

- anker 
- hamer 
- bootshaak 
- pomp en hoosvat 
- voldoende roeispanen + dollen 
- 20 meter tros 
- elektrische lamp voor 
noodsignalen 
- blusapparaat (indien uitgerust 
met motor) 
- volledig set zeilen (enkel en 
alleen voor zeilboten) 

- anker 
- hamer 
- bootshaak 
- pomp en hoosvat 
- voldoende roeispanen + dollen 
- 20 meter tros 
- elektrische lamp voor 
noodsignalen 
- blusapparaat (indien uitgerust 
met motor) 
- volledig set zeilen (enkel en 
alleen voor zeilboten) 

heel en 
verbandmiddelen 
  
  

waterdichte doos met nodige 
verband en andere gewone 
farmaceutische producten 

waterdichte doos met nodige 
verband en andere gewone 
farmaceutische producten 

Motor (>6km/u) Ja  Ja 

Navigatielichten 
WVV (<20 meter) 
 
 
WVV (<7 m + snelheid 
< 13km/u) 
 
zeilschip(<20 m) 
 
 
 
 
 
zeilschip (<7 m) 
 
 
klein schip door  
spierkracht voort 
bewogen 

-Toplicht-heklicht-zijlichten (top 
en hek mogen 1 licht vormen) 
 
- rondom zichtbaar wit helder 
licht 
 
- zijlichten en heklicht 
of 
- de lantaarn (bovenaan de mast 
alle lichten samen (dialect 'den 
tricolore') 
 
- rondom zichtbaar wit gewoon 
licht 
 
- rondom zichtbaar wit gewoon  
licht 

-Toplicht-heklicht-zijlichten (top 
en hek mogen 1 licht vormen) 
 
- rondom zichtbaar wit helder 
licht 
 
- zijlichten en heklicht 
of 
- de lantaarn (bovenaan de mast 
alle lichten samen (dialect 'den 
tricolore') 
 
- rondom zichtbaar wit gewoon 
licht 
 
- rondom zichtbaar wit gewoon  
licht 

Radarreflector Ja (zeilboot : hoogte 4m , motor 
: zo hoog mogelijk) 

Ja (zeilboot : hoogte 4m , motor 
: zo hoog mogelijk) 

Reglement  Ja ( niet voor open boten) Ja ( niet voor open boten) 

Zeekaart  Ja ( niet voor open boten) + 
meest recente en bijgewerkt!! 

Naamvoering  Naam en thuishaven  leesbaar 
vanop afstand van 50 meter 



 

Binnenwateren 
 
Sedert 1 januari 2007 is het APSB van kracht. Dit KB vervangt het  KB van 
15 10 1935 (ARSK). In het APSB staan er ook een nieuwe artikelen die van 
kracht worden/zijn vanaf 1 januari 2007, 1 januari 2008 en 1 januari 
2009. 
 
APSB : van toepassing op alle binnenwateren van België behalve op  
− Brussel – Zeekanaal 
− Gemeenschappelijk Maas 
− Beneden-Zeeschelde 
− kanaal Gent-Terneuzen 
− havens aan de Belgische kust 
 
 
 
24 SEPTEMBER 2006. - KONINKLIJK BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLING 
VAN HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT VOOR DE SCHEEPVAART OP DE 
BINNENWATEREN VAN HET KONINKRIJK (APSB) 
HOOFDSTUK 4. - Geluidsseinen van schepen - Marifoon en radar  
... 
Afdeling II. - Marifoon 
Art. 4.06. Marifoon 
1. Een schip mag slechts gebruik maken van een goedgekeurde 
marifooninstallatie. 
2. Het is verboden de kanalen voor het schip-schipverkeer, de nautische 
informatie en het verbinding hebben met de voor de scheepvaart 
ingestelde diensten te gebruiken voor mededelingen die niet 
voorgeschreven zijn door dit reglement of wanneer deze niet in het 
belang zijn van de veiligheid van de scheepvaart of van de personen aan 
boord. 
3. Elk motorschip, waarvan de lengte van de romp meer dan 7 m is, 
moet zijn uitgerust met een goed functionerende marifooninstallatie. Zij 
moet functioneren op de kanalen bestemd voor het schip-schip verkeer, 
de nautische informatie en de voor de scheepvaart ingestelde diensten.  
(groot schip 1-1-2007 klein schip 1-1-2009) 
4. Een met marifoon uitgerust schip moet de marifooninstallatie op 
ontvangst hebben ingeschakeld gelijktijdig op de kanalen bestemd voor 
schip-schip verkeer en voor de nautische informatie. Hij zendt op deze 
kanalen de voor de veiligheid van de scheepvaart noodzakelijke 
berichten uit. 
 
HOOFDSTUK 9. - Pleziervaartuigen 
art. 9.01. Algemene bepalingen 
... 
5. De pleziervaartuigen moeten de kentekens dragen zoals voorzien in 
hoofdstuk 2 van dit reglement.  
(ter info Art. 2.02. Kentekens van kleine schepen (=schip < 20 meter) 
1. Een klein schip moet aan beide zijden op de romp of op duurzaam 
bevestigde borden of platen zijn naam dragen, die ook een kenspreuk 
kan zijn. 
2. De in lid 1 bedoelde kentekens dienen te voldoen aan de voorschriften 
van lid 3 van artikel. De hoogte evenwel moet slechts 0,10 m 
zijn.(verplicht vanag 1 januari 2008) 
 
(Latijnse letters en Arabische cijfers – Romeinse cijfers mogen in de 
naam voorkomen, breeddikte en lijndikte van de letters en cijfers 
moeten in verhouding zijn. Ze moeten van lichte kleur op donkere 
achtergrond of donkere kleur op lichte achtergrond zijn) 



 

 
Bovendien dient op dezelfde manier het nummer van de 
immatriculatieplaat, voorzien in artikel 9.03, te worden aangebracht in 
het midden van de romp of aan de voorsteven, aan weerszijden van het 
schip; de hoogte van de letter B en de cijfers moet ten minste 0,10 m 
bedragen.  
Het aanbrengen van het nummer van de immatriculatieplaat is echter 
niet verplicht voor : 
a) pleziervaartuigen met een romplengte van minder dan 5 m, voor 
zover ze niet met grote snelheid varen; 
b) door spierkracht voortbewogen schepen met een romplengte van 
minder dan 20 m. 
 
Art. 9.02. Technische voorschriften 
1. Alle pleziervaartuigen moeten aan boord hebben : 
 a1) een reserve voortstuwingsmiddel in overeenstemming met 
het vaartuig.  
 Dit voortstuwingsmiddel kan onder andere bestaan uit pagaaien, 
roeispanen,  buitenboordmotor, enz.; 
 a2) voor iedere persoon aan boord, binnen handbereik, hetzij 
een reddingsgordel, een reddingskussen of een reddingsvest; 
 a3) twee touwen elk met een lengte ten minste gelijk aan deze 
van het vaartuig, die er stevig kunnen worden aan bevestigd; 
 a4) een degelijk functionerende stuurinrichting. 
 
Motorpleziervaartuigen moeten bovendien voldoen aan volgende 
voorschriften : 
 ... 
 b3) zij moeten voorzien zijn van een goedgekeurde 
poederblusser van voldoende  capaciteit; 
 ... 
 b5) zij moeten voorzien zijn van een hoosvat of een handpomp 
en een anker met een touw van ten minste 10 m. 
 
2. Lid 1 is niet van toepassing op : 
 a) zeilplanken; 
 b) opblaasbare bootjes die niet geschikt zijn om met een motor 
te  
 worden voortbewogen; 
 c) vlotten; 
 d) door spierkracht voortbewogen vaartuigen met een 
romplengte < dan 20 m. 
 
Art. 9.03. Immatriculatieplaat 
1. Om zich op de vaarwegen of hun aanhorigheden te bevinden, moet elk 
pleziervaartuig voorzien zijn van een immatriculatieplaat. 
... 
4. De immatriculatieplaat is definitief en blijft bij het pleziervaartuig 
behoren, ook bij verandering van eigenaar. Ze moet worden vernieuwd 
in geval van verlies of indien ze door beschadiging onleesbaar is 
geworden. 
De immatriculatieplaat dient bij de dienst die de immatriculatieplaat 
heeft afgegeven te worden ingeleverd, samen met de reden van 
inlevering, indien : 
a) ze onleesbaar is geworden; 
b) het vaartuig definitief vernietigd is; 
c) het vaartuig verkocht werd naar het buitenland. 
Voor elke ingeleverde immatriculatieplaat wordt een bericht van 
schrapping afgegeven. 
5. De immatriculatieplaat moet worden aangebracht op een duidelijk 



 

zichtbare plaats op de buitenkant aan stuurboord van de achtersteven of 
aan de achterzijde van het vaartuig. Indien de plaat daar niet kan 
worden aangebracht, dient ze te worden aangebracht op een daartoe 
geschikte en voldoende zichtbare plaats. 
 
Art. 9.04. Besturen van een pleziervaartuig 
1. De bestuurder van hetzij een pleziervaartuig met een romplengte 
gelijk aan of groter dan 15 m, hetzij een motorpleziervaartuig dat 
sneller dan 20 km/u kan varen, moet 18 jaar zijn en in het bezit zijn van 
een stuurbrevet. 
2. Om een motorpleziervaartuig, anders dan dat bepaald in lid 1, te 
mogen besturen moet de bestuurder : 
a) indien het vaartuig uitgerust is met een motor van minder dan 7355 
Watt (komt overeen met 10 pk (ARSK)), ten minste 16 jaar oud zijn; 
b) indien het vaartuig uitgerust is met een motor van 7355 Watt of meer, 
ten minste 18 jaar oud zijn. Deze leeftijdsgrens kan tot 16 jaar worden 
verlaagd indien een andere bestuurder van ten minste 18 jaar oud aan 
boord is. 
3. De bestuurder van een varend pleziervaartuig moet zich bevinden op 
de plaats en in de houding die voor het sturen is voorzien. 
4. De bestuurder van een pleziervaartuig moet in de gesteldheid zijn om 
te sturen en het nodige stuurmanschap bezitten. Hij moet voortdurend 
in staat zijn alle nodige stuurbewegingen uit te voeren en zijn vaartuig 
bestendig onder controle hebben. 
 
Waterwegenvignet: voor alle vaartuigen vanaf 6 meter (op de Beneden-
Zeeschelde niet van toepassing zijn) 
 
 
Voor de Nautische Jeugdraad, 
Bart Devos 
commissaris ploeg Zeescouting  
 

 


