
Koninklijk Besluit van 15.03.1966 betreffende de vlaggenbrieven en de 
uitrusting van de pleziervaartuigen. 
 
HOOFDSTUK 4 - UITRUSTING 
 
Art.17§1: Pleziervaartuigen met uitsluiting van kano’s, kajaks en andere soortgelijke 
pleziervaartuigen moeten zijn toegerust met reddingsmiddelen, nautische instrumenten, 
uitrustingsmiddelen en heel- en verbandmiddelen als hierna bepaald: 
 
A. Reddingsmiddelen 

a. Een reddingsgordel voor iedere opvarende 
b. Een lichtgevende reddingsboei indien het vaartuig nachtelijke tochten onderneemt 
c. Afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen (dus minimum 2, opgelet vervaldatum) 

 
B. Nautische instrumenten 

a. Een magnetisch kompas 
b. Navigatielichten 
c. Een misthoorn 
d. Een dieplood 

 
C. Uitrustingsmaterieel 

a. Een anker 
b. Een elektrische lamp geschikt voor het geven van lichtsignalen 
c. Een hamer 
d. Een bootshaak 
e. Een blusapparaat (indien motor, opgelet vervaldatum) 
f. Een pomp of hoosvat 
g. Voldoende aantal roeispanen met hun dollen 
h. Een volledig stel zeilen wat de zeilboten betreft 
i. 20 m tros voor allerhande werken 

 
D. Heel- en verbandmiddelen 

a. Een waterdichte doos, inhoudende het nodige verband en andere gewone farmaceutische 
producten 

 
 
Ministerieel Besluit van 08.05.1991 betreffende de vlaggenbrieven 
 
Art.3: De pleziervaartuigen voorzien van een vlaggenbrief moeten op het achterschip of indien dit 
niet mogelijk is, op de beide flanken achteraan, in duidelijk met de achtergrond contrasterende 
letters, de naam van het vaartuig alsook zijn thuishaven vertonen. 
 
Art.4: Aan boord van een pleziervaartuig moeten zich volgende documenten bevinden: 

a. De op het vaartuig betrekking hebbende vlaggenbrief 
b. Een dubbel van de verzekeringspolis 
c. Een exemplaar van de Belgische of vreemde reglementen van de scheepvaart voor de 

gebieden door het pleziervaartuig bezocht, evenals de internationale bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee 

d. Een jaarlijks getijdenboekje voor de gebieden door het vaartuig bezocht 
e. Recente en volledig bijgewerkte zeekaarten voor de gebieden door het vaartuig bezocht 

 
Art 5: voorziet dat art 3 en art 4 c tot e van toepassing zijn op pleziervaartuigen varende onder 
vreemde vlag, wanneer deze bevinden in de Belgische zeewateren (Terr.Zee, havens,...) 


