BEKENDMAKING AAN DE ZEEVISVAART NO. 46/1989
(Modellen van radiodagboeken)
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet
op
de
artikelen
271
en
Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 1989, 354);

273

van

het

Besluit:
Artikel 1
Het model van het dagboek bestemd voor radiotelegrafie en het
dagboek bestemd voor radiotelefonie, bedoeld in de artikelen
271 en 273 van het Vissersvaartuigenbesluit wordt vastgesteld
volgens het model opgenomen in de bij deze bekendmaking
behorende bijlage.
Artikel 2
In bestaande radiodagboeken mogen de wijzingen ten opzichte van
de oorspronkelijke modellen door middel van pencorrecties
worden aangebracht.
Artikel 3
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 november
1989.
Deze bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de
Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.
Rijswijk, 24 juli 1989
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Drs. J.K. Vreeswijk.

Toelichting:
Aan
boord
van
vaartuigen
die
uitsluitend
met
een
radiotelefonie-installatie of VHF radiotelefonie installatie
zijn
uitgerust,
mag
het
radiotelefoniedagboek
worden
gecombineerd met het scheepsdagboek (ingevolge art. 6 van het
Besluit dagboeken voor schepen), mits de aard van beide
dagboeken
naar
het
oordeel
van
het
Hoofd
van
de
Scheepvaartinspectie niet te veel verandert (art. 3, 3e lid van
genoemd besluit).

Bijlage
MODEL VAN HET RADIODAGBOEK
(TELEGRAFIE EN/OF TELEFONIE)
Eerste bladzijde
RADIODAGBOEK (TELEGRAFIE EN/OF TELEFONIE)
van
het
vissersvaartuig:
........................................
Rederij:
........................................................
over het tijdvak: ............... 19.. tot en met ..........
19..
Kapitein:
.......................................................
Tweede bladzijde
Het dagboek moet worden bijgehouden ingevolge artikel 9 van de
Schepenwet en met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de
artikelen 272, tweede lid, onder 1, en 274 van het
Vissersvaartuigenbesluit
en
in
het
Radioreglement
is
voorgeschreven.
In het dagboek moet een aantekening worden gehouden van alle
voorvallen met betrekking tot de radiodienst, die van belang
zijn voor de beveiliging van mensenlevens op zee.
In het bijzonder moet daarin volledig worden vermeld alles wat
het noodverkeer betreft, ongeacht of het vaartuig zelf daaraan
al dan niet deelneemt.
Voorts moeten in het dagboek worden aangetekend de tijden,
gedurende welke luisterdienst is gehouden. Deze aantekeningen
moeten door hen, die deze luisterdienst hebben verricht worden
ondertekend.

Derde bladzijde
BEZETTING VAN HET STATION
Naam, voorletters en kwaliteit
Certificaat als:
Radio-officier,
Radiotelefonist,
Chef van het
scheepsstation

Radio-officier,
Radiotelefonist

Op deze staat worden namen van alle
radiodienst zijn belast, geplaatst.
Bij vertrek van boord wordt
doorgehaald, terwijl nieuw aan
worden vermeld

personen,

de naam van
boord gekomen

die

met

de

de betrokkene
op deze staat

Vierde en volgende bladzijde
RADIODAGBOEK (TELEGRAFIE EN/OF TELEFONIE)
bij te houden in gecoördineerde wereldtijd (UTC)

....... /st:................
Rederij: ...................
Varende in: ................
naar: ..........

van:

...........

(Bijlage II van het Radioreglement)
─────────────────────────────────────────────────
─────────────
Stations

waar-

mede werd
Datum
Tijd
Frequentie
waarop
gecommuniceerd Middag- Aantekeningen
UTC
werd
bestek

Roepnaam

ontvangen

gezonden

werd

Naam

──────────────────────────────────────
──────────────────────────

.........dag.

........19..

...dag,

19..

De
De chef van het station,

Kapitein,

Noot:
Daar
in
de
praktijk
elke
bladzijde van de radiodagboeken
veelal voor meer dan één dag
wordt benut, bestaat geen bezwaar
tegen
bezigen
van
dagboeken,
waarbij de woorden "de kapitein"
en "de chef van het station" met
de datum-aanduiding niet onderaan
de vierde en volgende bladzijden
zijn afgedrukt. Het weglaten van
deze woorden mag er echter niet
toe leiden dat de radiodagboeken
niet dagelijks door de kapitein
en de chef van het station worden
afgetekend.

