
Normen, specificaties en keuringsintervallen van de uitrusting 

Privaat Professioneel 

Norm Specificaties en Norm Specificaties en 
keuringsintervallen keuringsintervallen 

1 Reddingsvesten: 
- Vest met drijvend - Geldigheid van - Vest met drijvend

vermogen en werkingscomponenten vermogen en - Keuringsinterval (opblaasbare

zelfoprichtend karakter (opblaasbare reddingsvest) zelfoprichtend karakter reddingsvest): jaarlijks door een

- (Zee) min 1SON respecteren (conform de - (Zee) min 1SON erkend organisme

- (Binw) min 100N aanbevelingen van de fabrikant) - (Binw) min 100N - In goede staat

- CE/MED/SOLAS gekeurd - In goede staat - CE/MED/SOLAS gekeurd

1 Zwemvesten: 
- Vest met drijvend - Vest met drijvend

vermogen vermogen

- (Zee) min 1SON - Geldigheid van - (Zee) min 1SON

- (Binw) min 100N werkingscomponenten - (Binw) min 100N - Keuringsinterval (opblaasbare

- (tot aan 2 zeemijl: (opblaasbare zwemvest) - (tot aan 2 zeemijl: zwemvest): jaarlijks door een

kleinzeilerij, respecteren (conform de kleinzeilerij, erkend organisme

brandingsporten en aanbevelingen van de fabrikant) brandingsporten en - In goede staat

waterscooter) min SON - In goede staat waterscooter) min SON

conform 1S012402-S conform 1S012402-S

- CE/MED/SOLAS gekeurd - CE/MED/SOLAS gekeurd

1 Reddingsvlot: 
Keuringsinterval: volgens de Keuringsinterval: volgens de 

CE/MED/SOLAS gekeurd 
vereisten van de fabrikant (met 

CE/MED/SOLAS gekeurd 
vereisten van de fabrikant (met 

als minimum om de 3 jaar), door als minimum om de 3 jaar), door 

een erkend organisme een erkend organisme 

1 Pyrotechnische middelen: 
Geldigheid: binnen Geldigheid: binnen 

CE/MED/SOLAS gekeurd geldigheidsperiode van de CE/MED/SOLAS gekeurd geldigheidsperiode van de 

fabrikant fabrikant 

1 Brandblussers: 
- Geldigheid: binnen

- Volgens de vereisten Geldigheid: binnen - Volgens de vereisten van
geldigheidsperiode van de

fabrikant
van de Europese Richtlijn geldigheidsperiode van de de Europese Richtlijn

- Keuringsinterval: jaarlijkse
- CE/MED/SOLAS gekeurd fabrikant - CE/MED/SOLAS gekeurd

keuring door een erkend

organisme

1 Kompas: 
- In goede staat

In goede staat 
- Geldigheid: correctheid na te

gaan via periodieke

waarnemingen




