
STCW - FAQ 

Hoe kan ik een STCW-certificaat aanvragen?   

Een aanvraag voor een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs kan ingediend 

worden door: 

• invoeren on-line aanvraag via STCW-on-web (momenteel alleen voor geregistreerde 

rederijen of agenten). 

• mailen van de aanvraag met bijlagen naar stcw95@mobilit.fgov.be 

• opsturen documenten (kopie) per post of afgeven aan het loket te Berchem bij 

Schepenbeheer Antwerpen (STCW Certification); 

Werkwijze: invullen van het formulier F12-aanvraag STCW en met bijlagen bezorgen aan FOD 

Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart – Dienst Certificatie Zeevarenden Antwerpen,  Posthoflei 5, 

2600 Berchem, België.    

Bijlagen: duidelijke fotokopie of voor elektronische aanvraag in pdf-formaat, pasfoto in JPG of JPEG.    

Tip: Geef de bijlagen een duidelijke naam (voorbeeld: Refr-AFF-20171025.pdf).  De datum is hier de 

einddatum van de cursus. Splits de bijlagen eventueel op in meerdere scans.   

 

Welke bijlagen moet ik meesturen bij mijn aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs?   

Voor een eerste aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs zijn volgende 

bijlagen vereist:  

1. Identiteitskaart of internationaal paspoort; 

2. 2 x recente pasfoto in kleur (of 1 x digitaal in JPG, JPEG of TIFF); 

3. Eindcertificaat erkende nautische opleiding; 

4. Medische keuring voor zeevarenden; 

5. Vaartgegevens (Certificates of Service); 

6. GMDSS-Certificaat (voor officieren dek) of certificaat High Voltage (officieren machine); 

7. Deelcertificaten: Basic Safety Training, Security Awareness, andere.  

 

Hoe kan ik een STCW-certificaat laten verlengen?   

U kan uw aanvraag (formulier F12-aanvraag STCW) met bijlagen opsturen naar Certificatie 

Zeevarenden Antwerpen of mailen naar stcw95@mobilit.fgov.be    

Bijlagen: Fotokopie of scan in pdf-formaat, pasfoto in JPG of JPEG.    

Tip: Geef de bijlagen een duidelijke naam (voorbeeld: refr-MedCare-20181025pdf voor een 

herhalingscursus).  De datum is hier de einddatum van de cursus. 
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Welke bijlagen moet ik toevoegen voor een verlenging van een vaarbevoegdheidsbewijs?  

Om een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs te verlengen, moet u kopieën of scans van 

volgende documenten indienen: 

- Identiteitskaart of internationaal paspoort (zwart-wit kopie); 

- 2 x recente pasfoto (of 1 x digitale pasfoto in JPG, JPEG of TIFF; >150 dpi, >50 kB); 

- Geldige medische keuring voor zeevarenden; 

- Attesten van volgende herhalingscursussen:  

Voor iedere rang: Personal Survival Techniques, Elementary Firefighting (*1),   

Voor officieren: Advanced Firefighting, Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats, 

Voor eerste stuurman of kapitein en voor iedereen die cursus gevolgd heeft: Medical Care; 

Voor de houders van een bijzonder certificaat: Fast Rescue Boats, basic IGF, advanced IGF, 

advanced polar code.  

(*1: elementary firefighting is niet vereist indien men advanced firefighting heeft gevolgd) 

- Verlengd GMDSS-certificaat (voor officieren dek).   

 

- Dienstattesten (Certificates of Service of 'Letters of Discharge') voor minstens 12 maanden vaart 

in de voorbije 5 jaar of voor minstens 3 maanden vaart gedurende de 6 maanden voorafgaand 

aan het verlengen van het nog geldige vaarbevoegdheidsbewijs.   

 

Welke STCW-cursussen moet men (vijfjaarlijks) herhalen?  

Naam module  Voorschrift Voor wie 

Personal survival techniques VI/1-1 Elke zeevarende 

Elementary firefighting VI/1-2 Elke zeevarende (°1) 

Proficiency in survival craft & rescue 
boats 

VI/2-1 Elke officier of houder van certificaat 

Advanced firefighting VI/3 Elke officier dek en machine 

Medical Care VI/4-2 Elke kapitein, eerste stuurman, 
persoon aan wie de medische zorg is 
toevertrouwd 

Fast rescue boats VI/2-2 Wanneer een FRB aan boord is 

Advanced course oil tankers  V/1-1 §4 Wanneer minder dan 3 maand vaart 
in de voorbije 5 jaar 

Advanced course chemical tankers V/1-1 §6 Wanneer minder dan 3 maand vaart 
in de voorbije 5 jaar 

Advanced course liquefied gas tankers V/1-2 §4 Wanneer minder dan 3 maand vaart 
in de voorbije 5 jaar 

IGF-basic VI/3 §4 Elke zeevarende op een schip met 
IGF 

IGF-advanced VI/3 §7 Elke officier op een schip met IGF 

Polar Waters advanced VI/4 §4 Elke officier op een schip varend in 
polaire wateren 

 



(°1 : Herhaling “elementary firefighting” is niet vereist voor wie de herhalingscursus “advanced 

firefighting” heeft gevolgd.   

Hoe een GMDSS-certificaat verlengen?   

Stuur uw aanvraag naar BIPT via maritime@bipt.be (contact +32 02 226 88 88 (NL) of +32 02 226 88 

87 (FR).   Wie al een GMDSS-certificaat heeft wordt ongeveer een maand voor de vervaldag 

schriftelijk gecontacteerd door het BIPT.  

 

Moet ik een Cadet training record book invullen? 

Het “Training record book for ratings navigational watch” is vereist voor een bekwaamheidsbewijs 

II/4.  In dat geval moet u minstens 2 maanden vaart aantonen (zeeschepen groter dan 500 GT).   

Het “Training record book for ratings engineering watch” is vereist voor een bekwaamheidsbewijs 

III/4.  In dat geval moet u minstens 2 maanden vaart aantonen (zeeschepen met voorstuwing groter 

dan 750 kW).   

Alternatief: wie via praktijkopleiding de kennis en vaardigheden van II/4 of III/4 heeft behaald en 

minstens 6 maanden vaart kan bewijzen, moet geen training record book RPNW of RPEW laten 

invullen.    Een verklaring van de rederij over de praktijk-kennis II/4 of III/4 is dan vereist.   

Een Training book for oil-tankers (of chemical tankers of liquefied gas tankers) is vereist, samen met 

een cursus “advanced cargo operations oil / chemical / liq. gastankers”.   

 

Voor welke opleidingsmodules kan ik een bekwaamheidsbewijs aanvragen?  

Wie met succes een opleiding gevolgd heeft in een door België erkende onderwijsinstelling kan een  

bekwaamheidsbewijs (*) aanvragen.  (* Certificate of Proficiency).  Soms is aanvullende vaart vereist.  

Zie aanvraagformulier: https://mobilit.belgium.be/fr/resource/aanvraag_bekwaamheidsbewijs_stcw 

Module / course  Regulation Opmerking  

Personal survival techniques VI/1-1  

Elementary firefighting VI/1-2  

Basic Safety Training  VI/1  (omvat Personal survival 
techniques, elementary 
firefighting, elementary first 
aid, personal safety and social 
responsibility)  
 

Proficiency in survival craft & rescue boats VI/2-1  

Fast Rescue Boats 
 

VI/2-2  

Advanced firefighting VI/3  

Medical Care VI/4-2  

Basic tanker cargo operations oil / chemical  V/1-1  

https://mobilit.belgium.be/fr/resource/aanvraag_bekwaamheidsbewijs_stcw


Module / course  Regulation Opmerking  

Basic tanker cargo operations liq. Gas 
 

V/1-2  

Advanced tanker course oil / chemical V/1-1 §4 + 3 maanden vaart op oil 

tanker  

Advanced tanker course chemical V/1-1 §6 + 3 maanden vaart op 

chemical tanker 

Advanced tanker course liquefied gas V/1-2 §4 + 3 maanden vaart op liq. gas 

tanker 

IGF-basic V/3 §4  

IGF-advanced V/3 §7 + 3 maanden vaart op schip 
dat onder IGF valt 

Polar Waters basic V/4 §2  

Security Awareness VI/6-1  

Designated Security Duties VI/6-2  

Ship Security Officer V/5 + minstens 12 maanden vaart 

 

Hoe kan ik een tanker-certificaat verkrijgen?  

- “Basic tanker training”: een Belgisch bekwaamheidsbewijs “basic tanker training” is te bekomen 

mits: ten minste 3 maanden dienst op tankers van het type olie, chemicaliën of vloeibaar gas OF 

door België erkende basic tanker opleiding van het type OIL, CHEM, LIQ. GAS.  

 

- “Advanced tanker training”: een Belgisch bekwaamheidsbewijs “advanced tanker cargo 

operations” is te bekomen mits:  

Door België erkende gevorderde tanker opleiding van het type olie, chemicaliën of vloeibaar 

gas EN  

na deze opleiding nog 3 maanden dienst als wachtofficier (of lager) op tankers van 

het gepaste type OF  

1 maand dienst als wachtofficier (of lager) met deelname aan minstens 3 laad- en 3 

losoperaties (elk tenminste 60% van de laadcapaciteit) EN voorleggen van het ingevulde 

“training record book for tankers” (MNTB).  

Een bekwaamheidsbewijs “basic tanker training” is onbeperkt geldig.  Een bekwaamheidsbewijs 

“advanced tanker training” is vijf jaar geldig.   


