GOED OM WETEN
Uitrusting aan boord
De voorgeschreven uitrusting aan boord van pleziervaartuigen is afhankelijk van het vaargebied.
Grossomodo kan dit worden ingedeeld in Zeewateren (Territoriale zee, Havens van de kust,
Beneden Zeeschelde, Haven van Gent, Gent-Terneuzen, Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge) en
Binnenwateren.

Belgische zeewateren
Pleziervaartuig, uitgezonderd kano, kajak en zeilplank
Reddingsmiddelen: reddingsgordel voor iedere opvarende, lichtgevende reddingsboei indien het
vaartuig nachtelijke tochten onderneemt, afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen;
Nautische instrumenten: misthoorn, magnetisch kompas, navigatielichten, dieplood;
Uitrustingsmaterieel: anker, pomp of hoosvat, voldoende aantal roeispanen met hun dollen, 20 m
tros voor allerhande werken, blusapparaat voor motorjachten, hamer, bootshaak, elektrische lamp
geschikt voor het geven van lichtsignalen, volledig stel zeilen voor zeiljachten;
Heel- en verbandmiddelen: waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone
farmaceutische producten;
Documenten: vlaggenbrief, dubbel van verzekeringspolis, scheepvaartreglementen, getijdenboekje,
bijgewerkte zeekaarten.

Binnenwateren
Uitgezonderd Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde (zie verder):
Pleziervaartuig, uitgezonderd kano, kajak en zeilplank
Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende; personen op jetboten
moeten een reddingsgordel dragen;
Nautische instrumenten: marifoon voor motorschepen langer dan 7 m;
Uitrustingsmaterieel (behalve voor jetboten): anker of dreg, pomp of hoosvat, reserve
voortstuwingsmiddel, 2 touwen minstens gelijk aan de lengte van het vaartuig, blusapparaat voor
motorjachten.

Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde
Pleziervaartuig
Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende;
Nautische instrumenten: misthoorn of toeter;
Uitrustingsmaterieel: anker of dreg, pomp of hoosvat, één of meer pagaaien of roeispanen, 2
touwen (30 m en 10 m), blusapparaat voor motorjachten.

Tips over de uitrusting
De Scheepvaartpolitie heeft in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer, Maritiem Vervoer, een preventiecampagne voor de pleziervaart opgezet. Deze campagne
bestaat vooreerst uit een informatiecampagne waarbij de pleziervaarder wordt geïnformeerd om op
een veilige manier zijn hobby te beoefenen. Ze is te vinden op www.mobilit.fgov.be (klik bij
pleziervaart op “uitrusting”).

Haven Antwerpen
De plezierboten die in de haven willen aanleggen en/of verblijven moeten zich verplicht
naar de jachthaven Antwerpen Willemdok begeven.
Kosten voor het verblijf in de haven zijn inbegrepen in de liggelden die worden betaald aan de
jachthaven (info: tel. +32 (0)3 231 50 66 of +32 (0)495 53 54 55), www.jachthaven-antwerpen.be.
Plezierboten die de haven aanlopen en zich ondanks de verplichting niet begeven naar de
jachthaven Antwerpen Willemdok, betalen een verblijfsrecht aan dagtarief.
De doorvaart door de haven is gratis. Voorwaarde is wel dat de doorvaart binnen 18 uur
geschiedt en volgens de vastgelegde reiswegen (meer informatie vind je op de website van de haven
van Antwerpen www.havenvanantwerpen.be). Hier geldt als voorwaarde dat het vaartuig correct
moet worden in- en uitgemeld.
De vaartuigen moeten zich verplicht melden via marifoon bij het invaren en bij het
verlaten van de haven.
Vaartuigen van en naar Schelde-Rijnkanaal melden zich ter hoogte van de Noordlandbrug op
VHFkanaal 2. Zij die in of uitvaren via het Albertkanaal melden zich op VHF-kanaal 20
(Straatsburgdok).
Voor de Royerssluis aanmelden op VHF-kanaal 22 en voor de Van Cauwelaert- en Boudewijnsluis op
VHFkanaal 71. Wie niet over marifoon beschikt kan dag en nacht telefoneren naar +32 (0)3 229 72
63.
Alle pleziervaartuigen komende van de Schelde of met bestemming de Schelde moeten tijdens de
openingsuren van de Kattendijksluis via deze sluis de haven binnenkomen of de haven verlaten. De
sluis oproepen kan op VHF-kanaal 69.
Adres: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Beheer Havenrechten, Havenhuis, Entrepotkaai 1,
2000 Antwerpen, tel. +32 (0)3 205 21 18 of +32 (0)3 205 21 21, fax +32 (0)3 205 22 99 (buiten
kantooruren en tijdens weekend: tel. +32 (0)3 229 72 63), havenrechten@haven.antwerpen.be.

Verplichte markeringen op uw schip
Herkenningstekens
Voor zover aan bepaalde reglementen dient te worden voldaan, moeten op het vaartuig bepaalde
herkenningstekens worden aangebracht. Indien deze tekens zelf moeten worden aangemaakt
(bijvoorbeeld door schilderen) moeten ze duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn; zij moeten licht
van kleur zijn op een donkere grond of donker van kleur op een lichte grond. De breedte en de
lijndikte van de tekens moeten in verhouding staan tot de hoogte.
Teken hoogte - Hoe aanbrengen?
Groot schip (lengte ≥ 20 m)
Naam vaartuig:
0,20 m aan beide zijden en achteraan
Thuishaven:
0,15 m aan beide zijden of achteraan
Land (code):
0,15 m
Klein schip (lengte < 20 m)
Naam vaartuig:
0,10 m aan beide zijden met uitzondering van: vaartuigen < 5 m
door spierkracht voortbewogen vaartuigen

Immatriculatie - immatriculatieplaat
Op een duidelijk zichtbare plaats aan stuurboord aan de buitenkant van de achtersteven of aan de
achterzijde van het vaartuig. Indien de plaat daar niet kan worden aangebracht, dient ze op een
daartoe geschikte en voldoende zichtbare plaats te worden bevestigd.
Nummer van de plaat (Bxxxxx)
0,10 m in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan weerszijden van het schip.
0,20 m indien snelheid > 20 km/h.

Meetbrief - metingsmerk
0,10 m op de achtersteven. Aanbevolen hoogte.

Vlaggenbrief
Naam vaartuig en thuishaven: op het achterschip, of indien dit niet mogelijk is, op de beide
flanken.
PS: 0,10 m = hoogte van de letters op 10 cm
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Het bestuur gaat er van uit dat tegen het vaarseizoen iedereen in orde is
met de identificatie van zijn schip volgens de wet.
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