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MRCC = Maritime Rescue Co-ordination Centre



Hét contactpunt voor incidenten op zee.

Bijna het zelfde als dienst 100/112 op land. 

Belangrijke verschillen:

• Niet enkel dispatching maar ook verdere coördinatie van de 
interventies

• Maritieme communicatiemiddelen



Afbakening opdracht

• Enkel safety, geen security (MIK)

• Enkel incidentenbestrijding, 
geen actieve scheepvaartbegeleiding (VTS)





Scheepvaartbegeleiding

Vessel Traffic Services
Gemeenschappelijk Nautische Autoriteit
Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum



Verantwoordelijkheidsgebied



Hoe bereikbaar?

• VHF kanalen 16 en 67 
• Roepnaam: “Kustwacht Oostende”

• Noodnummers telefoon: 
➢ 059 70 10 00
➢ 059 70 11 00



Hoe bereikbaar?

“Kustwacht Oostende” ≠ “Oostende Radio”

• Kustwacht Oostende = MRCC
• Afhandeling incidenten…

• Oostende Radio = kustradiostation
• Omroepen maritieme veiligheidsberichten…

Missen kan geen kwaad want we zitten samen op dezelfde 
werkvloer





Operationele werkvloer MRCC



Incidenten

• Gemiddeld ongeveer 380 incidenten per jaar.

• Grote verscheidenheid in types en ernst.



















Onze middelen op het MRCC



Onze middelen op het MRCC

Checklists per incident

In grote lijnen:
• Waar?
• Wie?
• Wat?
• Wanneer?
• Waarmee?
• Waarom?



Onze middelen op het MRCC

Flowcharts per incident



Onze middelen op het MRCC



Onze middelen op het MRCC



Onze middelen op het MRCC



Onze middelen op het MRCC



…..etcetera



Middelen op zee 



Meest ingezette SRU’s

DAB Vloot

VBZR

Ship Support

Defensie

…



Overige SRU’s : DAB Vloot





Kan je een rekening verwachten?

Enkel voor bergingswerken en sleepactiviteiten.
> het in veiligheid brengen van materiaal

Niet van MRCC wel van VBZR of Ship Support

Nooit voor reddingen.
> het in veiligheid brengen van personen

Vergeet urban legends over factuur heli na redding



Ken je vaarwater



Ken je vaarwater
- Update navigatiekaarten
- BAZ
- Maritieme veiligheidsberichten

https://www.agentschapmdk.be/

nl/nautische-producten

https://www.agentschapmdk.be/


Ken de karakteristieken van je 
veiligheidmateriaal

≠

Volg de verplichtingen en adviezen van FOD mobiliteit.
Deze zijn afgestemd met de SAR diensten.



Ken de karakteristieken van je 
veiligheidmateriaal

≠



Gewijzigde kanalen door VDES

- Kanaal 27 naar Kanaal 7 voor de maritieme 
veiligheidsberichten (zee)

https://www.vts-scheldt.net/nautisch/marifoon
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