
 
 

Uitrusting sportkieljacht voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik       
      1 

 

 

Uitrusting sportkieljacht voor bedrijfs- of 
beroepsmatig gebruik 
 

Een sportkieljacht is een pleziervaartuig:  

▪ met zeil  

▪ met een romplengte van minder dan 9 meter  

▪ zonder kajuit  

▪ zonder sanitair of kookgelegenheid of elektriciteit aan boord  

▪ eventueel met lichte afneembare buitenboordmotor   

▪ met laagste vrijboord kleiner dan 50 centimeter 

 

Registratie binnenwateren en registratie zee en binnenwateren 

Zone 1 - 4 (alleen van zonsopgang tot zonsondergang) 
 

Verplicht  Opmerkingen  

Veilige navigatie   

Radarreflector   

Kegel voor zeilboten met motor Als de motor aan boord is 

Ankerbol Uitgezonderd zone 1 

Misthoorn   

Navigatielichten Mobiele lichten zijn voldoende/ bij bedrijfs- en 
beroepsmatig gebruik: extra reserveset bij mobiele 
lichten 

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   

Middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan 
zoals een reddingsboei of lifesling en man-overboord-
licht of zoeklicht bij nachtvaart 

  

Zwemtrap Zwemtrap of ander CE-alternatief volgens het 
technisch dossier van de fabrikant 

Communicatie   

Vaste VHF Mag vervangen worden door een draagbare VHF 

3 rode handstakellichten en 2 parachutes   

Rookpot   

Reddingsmiddelen   
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Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 
opvarenden) 

  

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van 
alarmseinen of noodsignalen 

  

Medische uitrusting  

EHBO-kit Uitrusting beperkt tot: beademingsmondstuk of 
alternatief hygiënedoek/drukverband/stabiliserende 
spalken of 1 multifunctionele spalk 
(been/arm/voet)/thermisch deken 

Navigatiemiddelen   

Magnetisch kompas Magnetisch kompas OF kompas op zonnecellen met 
handpeilkompas als aanvulling 

Gps/GNSS   

Navigatiekaarten (bijgewerkt) Digitale navigatiekaarten zijn toegestaan 

Getijtafels en stroomtabellen Digitale getijtafels en stroomtabellen zijn toegestaan 

Verrekijker en peilkompas Verrekijker niet nodig 

Brandbestrijding   

Brandblusmiddel Als de motor aan boord is 

Blusdeken In geval van aanwezigheid van kook-/verwarmings-
/verlichtingstoestel met open vlam 

Administratieve verplichtingen   

Scheepvaart verkeersreglement voor betreffend 
vaargebied 

Digitale reglementen zijn toegestaan 

Registratiedocumenten en radiodocumenten   

 

Aanbevolen  Opmerkingen  

Lifeline en per opvarende een harnas (met 
bevestigingslijn) 

Enkel voor zeilboten 

Vaste VHF met DSC   

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

AIS   

 


