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Reglement	Duikers	in	Opleiding 

(januari 2012, gewijzigd februari 2014) 

Bijzondere verguning duiken Muisbroek ten behoeve van duikscholen 

met versnelde opleiding. 
 

Een bijzondere vergunning duiken Muisbroek wordt aangeboden aan duikscholen die hoofdzakelijk 

een basispakket duiken aanbieden, met een opleiding die zeer beperkt is in duur en waarbij de 

beschikbare tijd te kort is om de nodige vergunningen aan te vragen voor de eerste opleidingsduiken 

in open water van beginnelingen.  

Dergelijke vergunning is niet persoonsgebonden is, biedt het voordeel dat ze onmiddellijk 

beschikbaar is en toelaat binnen de gespecificeerde geldigheidsduur een onbeperkt aantal personen 

opleidingsduiken te laten maken. Elke duiker die door die duikschool aangeduid is om duikers bij hun 

opleidingsduik in de grote vijver van Muisbroek te evalueren en te begeleiden dient, naast een eigen 

geldige persoonlijke vergunning, een hieraan gekoppelde bijzondere vergunning “opleiding” te 

bezitten.  

Het afleveren en gebruik van de bijzondere vergunning “opleiding” is gebonden aan een aantal 

voorwaarden: 

• enkel te gebruiken voor opleidingsduiken;  

• is strikt persoonlijk en enkel ten behoeve van duikers met kwalificatie  opleidingsduiken; 

• het maximum aantal leerlingen dat volgens de toepasselijke reglementen en 

veiligheidsvoorschriften de vergunninghouder per duik mag begeleiden mag niet 

overschreden worden;  

• moet op elk verzoek van gemachtigde personen getoond kunnen worden; 

• de geldigheidsduur van de vergunning “opleiding” en de daaraan gekoppelde vergunning 

voor de begeleider is steeds één jaar.  Beide vergunningen kunnen simultaan vernieuwd 

worden door clubbestuur of leider duikschool.  

Het toekennen van vergunningen “opleiding” gebeurt in goed vertrouwen. Het is een gebaar van 

good will van AVOS en geen verplichting. Bij vaststelling van misbruik kan het verder toekennen van 

vergunningen “opleiding” geweigerd worden. 

Tarief: 50,00 euro voor vergunning “opleiding” met inbegrip van een persoonlijke vergunning geldig 1 

jaar voor de begeleidende duiker. 

Aanvraagprocedure: online op www.avos.be 


