Vaarbevoegdheid
Visserij

VBB: Vaarbevoegdheid Visserij

We regelen het voor je

Als visser heb je te maken met de Wet zee-

De Nederlandse Vissersbond verzorgt het

varenden en het Besluit zeevisvaartbeman-

aanvragen van vaarbevoegdheidsbewijzen

ning. Die bepalen onder meer dat je moet

voor de vissers. Daarbij houden we de ver-

beschikken over een vaarbevoegdheidsbe-

loopdata van de documenten (en trainingen)

wijs waarop de uit te oefenen functie ver-

overzichtelijk voor je bij. Verloopt je medi-

meld staat. Om dit bewijs te krijgen, moet je

sche keuring of vaarbevoegdheid? Dan krijg

voldoen aan bepaalde eisen voor wat betreft

je direct een bericht van ons. Daarnaast

opleiding, ervaring en lichamelijke geschikt-

attenderen we je erop wanneer je VBB ver-

heid.

hoogd kan worden en je dus in aanmerking
komt voor een hogere functie aan boord.

Onze dienstverlening
• Aanvraag, verlenging en ophoging
Vaarbevoegdheidsbewijs
• Aanvraag monsterboekje
• Digitaal portfolio (voor leden gratis)
• Bewaken geldigheidsduur alle
documenten
• Herinneringsservice verloop

Goed om te weten
Gedurende vier jaar na het behalen van je
visserijdiploma kun je je VBB aanvragen.
Doe dit dus op tijd. Eventuele werkervaring
aan boord zónder (geldig) VBB wordt niet
erkent. Let hierop, want om in je functie te
kunnen groeien heb je die erkende vaartijd
nodig!

en verhoging
• Loopbaanadvies
• Persoonlijke aandacht
• Advies op maat
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Monsterboekje
Elke visser heeft een monsterboekje nodig,

documenten nodig: een kopie van je iden-

ook al gaat het om een stageplaats. Het

titeitsbewijs, een pasfoto en een inschrij-

monsterboekje is een document ten behoe-

vingsbewijs van je school. Het monster-

ve van je registratie in het Centraal Register

boekje krijg je alleen als je het voor je werk

Bemanningsgegevens van het Kiwa Register.

nodig hebt of als je een specifieke opleiding

Een monsterboekje is 10 jaar geldig. Je moet

volgt waarbij werkzaamheden aan boord

minimaal 16 jaar zijn om een monsterboek-

van belang zijn.

je aan te vragen. In het boekje worden alle
belangrijke gegevens bijgehouden over je

Goed om te weten

werkervaring en afgeronde opleidingen.

Maritieme studenten kunnen hun monsterboekje extra voordelig bij ons aanvragen.

Monsterboekje aanvragen

We brengen geen inschrijfkosten in reke-

De Nederlandse Vissersbond kan het aan-

ning voor deze groep.

vragen van jouw (eerste) monsterboekje
voor je regelen. Voor het aanvragen van je

Monsterboekje verloren of gestolen?

eerste monsterboekje hebben we drie

Raakt het monsterboekje kwijt of is het
gestolen? Dan kunnen we een nieuw boekje voor je aanvragen. We hebben dan een
kopie van je identiteitsbewijs, twee gelijke
recente pasfoto’s met naam en geboorteda-

Voor het aanvragen van je

tum nodig.

monsterboekje of aanvragen of
verlenging van je visserij VBB kun je
rechtstreeks contact opnemen met
Ewelina Pietrzak van de Nederlandse
Vissersbond.
T: 0527-698151 of
E: epietrzak@vissersbond.nl
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