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Uitrusting klein reddingsvaartuig voor bedrijfs- of 

beroepsmatig gebruik 
 

Een klein reddingsvaartuig is een gemotoriseerd pleziervaartuig:  

 zonder kajuit  

 voor activiteiten tot een afstand van 2 zeemijl uit de kust vanaf de laagwaterlijn  

 om bijstand te verlenen aan pleziervaartuigen of personen die pleziervaart beoefenen en in nood verkeren  

 met een romplengte van 6,5 meter of minder 

 

1. Registratie binnenwateren en registratie zee en binnenwateren 

Zone 1 - 4 tot 2 zeemijl (alleen Belgische wateren, alleen van zonsopgang tot zonsondergang) 
 

Verplicht  Opmerkingen  

Veilige navigatie  

Misthoorn Misthoorn of fluit 

Navigatielichten Mag vervangen worden door zaklamp (2 exemplaren, 

2.000 lumen) 

Uitrusting  

Voldoende touwen om te slepen en af te meren, 

waaronder een touw van min. 20 m 

  

Ankertuig (anker + lijn)   

Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals 

handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat en 

emmer) 

  

Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten Moet niet voor RIB met verschillende 

compartimenten 

Middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan 

zoals een reddingsboei of lifesling en man-overboord-

licht of zoeklicht bij nachtvaart 

Reddingsboei zonder licht en zaklamp aan boord 

voldoende 

Zwemtrap Bij RIB: aan boord geraken via handvat en/of touw of 

eventueel motor is OK 

Communicatie   

Vaste VHF Mag vervangen worden door een draagbare VHF 

3 rode handstakellichten en 2 parachutes Voldoende: 2 rode handstakellichten en 1 parachute 

Reddingsmiddelen   

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 

opvarenden) 

Mag vervangen worden door een zwemvest 

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van 

alarmseinen of noodsignalen 

  

Medische uitrusting  
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EHBO-kit Uitrusting beperkt tot: beademingsmondstuk of 

alternatief hygiënedoek/drukverband/stabiliserende 

spalken of 1 multifunctionele 

spalk (been/arm/voet)/thermisch deken 

Navigatiemiddelen   

Verrekijker en peilkompas Verrekijker niet nodig (ook niet bij bedrijfs- of 

beroepsmatig gebruik) 

Brandbestrijding   

Brandblusmiddel Moet conform de RCD 2 kg zijn 

 

Aanbevolen  Opmerkingen  

Vaste VHF met DSC   

PLB met gps/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)   

Rookpot   

Gps/GNSS   

(Bijgewerkte) navigatiekaarten  

AIS   

 


