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Uitrusting waterscooter voor privaat gebruik 
 

Een waterscooter is een pleziervaartuig:  

▪ met een romplengte van minder dan 4 meter  

▪ dat een voorstuwingsmotor met een waterstraalpomp als primaire voorstuwingsbron gebruikt en  

▪ dat ontworpen is om door een persoon bediend te worden die op en niet in de romp zit, staat of knielt 

 

1. Registratie binnenwateren 

Uitrusting voor zone 1 
 

Verplicht  Uitzonderingen en opmerkingen  
Navigatielichten Uitzondering: in geval van gebruik tussen zonsopgang 

en zonsondergang bij goede weersomstandigheden 

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Vaste VHF Uitzondering: tot aan 2 zeemijl mag voldaan worden 
aan de uitrusting voor brandingsporten. Vanaf 2 
zeemijl mag dit vervangen worden door een  
draagbare VHF 

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 
opvarenden) 

Uitzondering: tot aan 2 zeemijl is een zwemvest 
voldoende 

 

Aanbevolen  Uitzonderingen en opmerkingen  
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten   
Speedlog Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 

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

 

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  Uitzonderingen en opmerkingen  
Navigatielichten Uitzondering: in geval van gebruik tussen zonsopgang 

en zonsondergang bij goede weersomstandigheden 

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Vaste VHF Uitzondering: tot aan 2 zeemijl mag voldaan worden 
aan de uitrusting voor brandingsporten. Vanaf 2 
zeemijl mag dit vervangen worden door een  
draagbare VHF 
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3 rode handstakellichten en 2 parachutes Uitzondering: tot aan 2 zeemijl mag voldaan worden 
aan de uitrusting voor brandingsporten 
Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen 
parachutes 

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 
opvarenden) 

Uitzondering: tot aan 2 zeemijl is een zwemvest 
voldoende 

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van 
alarmseinen of noodsignalen 

Uitzondering: tot aan 2 zeemijl mag voldaan worden 
aan de uitrusting voor brandingsporten 

 

Aanbevolen  Uitzonderingen en opmerkingen  
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten   
PLB met gps/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)   
Rookpot   
Speedlog Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 

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

Verrekijker en peilkompas   
 

2. Registratie zee en binnenwateren 

Uitrusting voor zone 1 - 4 
 

Verplicht  Uitzonderingen en opmerkingen   

Navigatielichten  Uitzondering: in geval van gebruik tussen zonsopgang 
en zonsondergang bij goede weersomstandigheden 

Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB 

Vaste VHF  Uitzondering: tot aan 2 zeemijl mag voldaan worden 
aan de uitrusting voor brandingsporten. Vanaf 2 
zeemijl mag dit vervangen worden door 
een draagbare VHF 

3 rode handstakellichten en 2 parachutes  Uitzondering: tot aan 2 zeemijl mag voldaan worden 
aan de uitrusting voor brandingsporten 
Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen 
parachutes 

Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de 
opvarenden)  

Uitzondering: tot aan 2 zeemijl is een zwemvest 
voldoende 

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van 
alarmseinen of noodsignalen  

Uitzondering: tot aan 2 zeemijl mag voldaan worden 
aan de uitrusting voor brandingsporten 

 

Aanbevolen  Uitzonderingen en opmerkingen  

Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten    

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

Rookpot    

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

Verrekijker en peilkompas    

 


