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Erkenning Instellingen 
                                    Posthoflei 3-5 

                             2600 Berchem 
                      BELGIË 

 

 

 

Begeleidende nota  

stageboek VII/2 en VII/4 

 
01/01/2021 

 

1. Introductie 

 

Deze begeleidende nota is van toepassing voor officieren belast met de brugwacht op een 
pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsgebruik met een bruto tonnenmaat van minder dan 500 die 
worden gebruikt voor reizen zowel binnen als buiten 200 zeemijl uit een kust. 

 

Op 22 augustus 2020 is het nieuw Koninklijk Besluit betreffende zeevarenden gepubliceerd, met als 
doel het wegwerken van de Europese ingebrekestelling 2019/2192. Dit heeft als gevolg dat iedereen 
die aan de opleiding commercial yachting begint na 31/12/2020, een stageboek moet invullen voor 
het vaarbevoegdheidsbewijs VII/2 en VII/4. 

 

Daar er geen internationaal handboek voor commercial yachting bestaat, zijn de Federale 
Overheidsdienst Mobiliteit en de betrokken opleidingsinstellingen overeengekomen om  het  
“On Board Training Record Book for Officers in charge of a Navigational Watch (Deck Cadets)“  van 
het International Shipping Federation te gebruiken. 
 

 

2. Toepassing 

 

Daar het stageboek oorspronkelijk is opgesteld voor stagairs aan boord van koopvaardijschepen 
zullen niet alle opdrachten mogelijk zijn aan boord van een jacht. 

Stagairs moeten enkel de delen invullen die van toepassing zijn op hun opleiding en het type schip 
waar de stage wordt uitgevoerd: 

a. Functie 1.6 en 1.7: sextant enkel van toepassing voor opleiding VII/2. 

b. Functie 1.10: enkel van toepassing voor opleiding VII/2. 

c. Functie 10, 11, 12 en 13: cargo handling is geen onderdeel de opleidingen VII/2 en VII/4 

en moet niet ingevuld worden. 

d. Functie 17: daar er geen lifeboat aanwezig is op een schip van <500 GT, wordt lifeboat 

vervangen door liferaft en rescue boat. Functie 17 moet ingevuld worden voor de 

opleidingen VII/2 en VII/4 maar niet alle kaders zijn van toepassing. 
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e. Sectie 8: niet van toepassing voor opleidingen VII/2 en VII/4. 

f. Sectie 9: niet van toepassing voor opleidingen VII/2 en VII/4. 

 

 

3. Samenvatting 

 

Vul het stageboek zo volledig mogelijk in met inachtneming van het type schip waarop de stage 
wordt uitgevoerd.  

Voor eventuele bijkomende vragen kan u terecht bij uw opleidingsinstelling. 

 

______________________________________ 


