
Vaarbevoegdheidsbewijzen visserij
(Besluit zeevarenden)

Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (ZH)
NL.Scheepvaart@kiwa.nl

In de eerste kolom van dit schema staat het diploma vermeld met de minimale eisen die nodig zijn voor de bevoegdheden in de andere kolommen. 
De aanvraag moet binnen vier jaar na afgifte van het schooldiploma zijn ingediend om in aanmerking te komen voor de bevoegdheden in de tweede kolom.

Algemene informatie en verklarende lijst

Kolommen

Voor de functie schipper in een beperkt vaargebied volstaat Medische eerste hulp aan boord. Voor schippers die een aanvraag doen voor een onbeperkt vaargebied geldt tevens de eis om naast Medische eerst hulp aan boord ook te 
beschikken over Medische zorg aan boord.

Medische eerste hulp aan boord en medische zorg aan boord

Voor een eerste aanvraag zijn de veiligheidstrainingen verplicht, u vindt ze ook in deze matrix. Voor het verlengen of verhogen hoeven deze certificaten niet meer aangetoond te worden.
Veiligheidstrainingen

De functies die werden afgegeven in het kader van het SW5 dienstdiploma en SVII verklaring, bestaan in het nieuwe besluit niet meer en leveren dus geen vaarbevoegdheidsbewijs op.
SW5 dienstdiploma en SVII verklaring

Het is mogelijk om op basis van SW4, SW5 en SW6 gezel zeevisvaartfuncties aan te vragen. Het is ook mogelijk om in sommige gevallen met een visserij diploma in aanmerking te komen voor koopvaardij gezel functies. U kunt deze
verschillende functies terugvinden in onze koopvaardijmatrix.

Gezel

Codes
De codes die worden genoemd in de matrix (511, 512, etc) zijn interne codes die Kiwa Register gebruikt en kennen geen wettelijke basis. De verwijzingen die op uw document komen, kennen wel een wettelijke basis.

De vaargebieden worden volledig beschreven in artikel 1 van het Besluit zeevarenden. 
Vaargebieden

De oude regeling met betrekking tot het drie maanden varen boven de sterkte als de begunstigde in het bezit is van een diploma ouder dan vier jaar, is komen te vervallen.
Oude diploma’s

Vaartijd uit meerdere sectoren
Het staat zeevarenden vrij om ervaring, opgedaan in de koopvaardij en visserij, te gebruiken om te verlengen mits de zeevarenden beschikken over geldige vaarbevoegdheidsbewijzen voor beide bedrijfstakken. Beide vaarbevoegd-
heidsbewijzen moeten dan wel geldig gehouden worden. Vaartijd opgedaan zonder geldig vaarbevoegdheidsbewijs, kan niet worden meegeteld. Het is ook mogelijk om te verhogen, wij vragen u dan om uw situatie aan ons voor te 
leggen via vergunningen@kiwa.nl.

Vaartijd moet behaald zijn in een relevante functie, dat wil zeggen stuurman, werktuigkundige, stuurman-werktuigkundige, plaatsvervangend schipper of schipper om een hogere bevoegdheid aan te kunnen vragen. Vaartijd als gezel 
(matroos) telt niet mee, ook niet voor het verlengen.

Vaartijd
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Kiwa Register B.V. noch enige dochteronderneming van Kiwa N.V. of een persoon of organisatie die namens Kiwa handelt, kan aansprakelijk worden gehouden voor de juridische betrouwbaarheid van de inhoud van dit 
document of voor een verkeerde interpretatie daarvan.

Het is in sommige gevallen mogelijk om op basis van een visserij diploma in aanmerking te komen voor een koopvaardij bevoegdheid. U kunt in onze koopvaardij matrix terugvinden welke dit zijn.
Koopvaardij bevoegdheid
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Diploma en minimale eisen
Aanvraag < 4 jaar na afgifte

schooldiploma 12 maanden vaartijd (360 dagen) 24 maanden vaartijd (720 dagen) 36 maanden vaartijd (1080 dagen)

Stuurman-werktuigkundige vissersvaar-
tuigen SW6

Stuurman-werktuigkundige vissersvaar-
tuigen SW6

• > 18 jaar
• Basisveiligheid voor vissers
• Medische eerste hulp aan boord
• Marcom-A

Stuurman-werktuigkundige SW6 of
stuurman machinist beperkt werkgebied

• Plv schipper zeevisvaart < 24 meter
< 3000 kW in een beperkt vaargebied

• Werktuigkundige zeevisvaart
< 3000 kW in een beperkt vaargebied

• Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart
< 24 meter < 3000 kW in een beperkt
vaargebied

• > 18 jaar
• Basisveiligheid voor vissers
• Medische eerste hulp aan boord
• Marcom-B

512, 559, 571, 354

• Schipper zeevisvaart < 24 meter in een
beperkt vaargebied

Ervaring moet zijn opgedaan als plv 
schipper zeevisvaart < 24 meter < 3000 
kW. 
De begunstigde moet ten minste 20 jaar
oud zijn.

516, 354

512, 559, 572, 353

559

560, 561

517, 353

563

Kiwa Register B.V. noch enige dochteronderneming van Kiwa N.V. of een persoon of organisatie die namens Kiwa handelt, kan aansprakelijk worden gehouden voor de juridische betrouwbaarheid van de inhoud van dit 
document of voor een verkeerde interpretatie daarvan.

Artikel 28g

Artikel 28g

• Schipper zeevisvaart < 45 meter
< 1125 kW in een beperkt vaargebied

Ervaring moet zijn opgedaan als plv 
schipper zeevisvaart < 24 meter < 3000
kW. 

518, 354

• Plv schipper zeevisvaart < 24 meter
< 3000 kW in een beperkt vaargebied

• Werktuigkundige zeevisvaart
< 3000 kW in een beperkt vaargebied

• Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart
< 3000 kW

• Plv schipper zeevisvaart < 45 meter
< 1500 kW

Vaartijd moet zijn opgedaan in de functie
plv schipper < 24 meter < 3000 kW of
stuurman-werktuigkundige < 24 meter 
< 3000 kW.

513, 353

513, 516, 353

• Schipper zeevisvaart < 24 meter

Ervaring moet zijn opgedaan als schipper
zeevisvaart < 45 meter < 1125 kW in een
beperkt vaargebied of stuurman-werktuig-
kundige zeevisvaart < 24 meter < 3000 
kW in een onbeperkt vaargebied.
De begunstigde moet ten minste 20 jaar
oud zijn.

• > 18 jaar
• Basisveiligheid voor vissers
• Medische eerste hulp aan boord

Artikel 28g lid 6

• Werktuigkundige zeevisvaart
< 3000 kW in een beperkt vaargebied

• Hoofdwerktuigkundige zeevisvaart
< 3000 kW

Vaartijd moet opgedaan zijn als wacht-
werktuigkundige zeevisvaart alle schepen
of tweede werktuigkundige zeevisvaart
< 3000 kW.

Diploma scheepswerktuigkundige alle 
schepen, wachtwerktuigkundige tot 
3000 kW of scheepswerktuigkundige 
waterbouw

• > 18 jaar
• Basisveiligheid voor vissers
• Reddingmiddelen
• Medische eerste hulp aan boord
• Brandbestrijding voor gevorderden

Artikel 28f

• Wachtwerktuigkundige zeevisvaart
alle schepen

• Tweede werktuigkundige zeevisvaart
< 3000 kW

• Schipper zeevisvaart < 24 meter in een
beperkt vaargebied

Ervaring moet zijn opgedaan als plv 
schipper zeevisvaart < 24 meter < 3000 
kW of stuurman-werktuigkundige zeevis-
vaart < 24 meter < 3000 kW.
De begunstigde moet ten minste 20 jaar
oud zijn.
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Kiwa Register B.V. noch enige dochteronderneming van Kiwa N.V. of een persoon of organisatie die namens Kiwa handelt, kan aansprakelijk worden gehouden voor de juridische betrouwbaarheid van de inhoud van dit
document of voor een verkeerde interpretatie daarvan.

Diploma en minimale eisen
Aanvraag < 4 jaar na afgifte

schooldiploma 12 maanden vaartijd (360 dagen) 24 maanden vaartijd (720 dagen) 36 maanden vaartijd (1080 dagen)

Diploma stuurman-werktuigkundige 
vissersvaartuigen SW5

Diploma werktuigkundige alle vissers-
vaartuigen W4, maritiem officier alle 
schepen, scheepswerktuigkundige alle
schepen of scheepswerktuigkundige 
waterbouw

•  > 18 jaar
•  Basisveiligheid voor vissers
•  Reddingmiddelen
•  Brandbestrijding voor gevorderden
•  Medische eerste hulp aan boord

•  Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen
•  Stuurman zeevisvaart alle vissersvaar-
    tuigen
•  Plv schipper zeevisvaart < 60 meter
•  Wachtwerktuigkundige zeevisvaart
    alle vissersvaartuigen
•  Tweede werktuigkundige zeevisvaart
    < 3000 kW

•  > 18 jaar
•  Basisveiligheid voor vissers
•  Reddingmiddelen
•  Brandbestrijding voor gevorderden
•  Medische eerste hulp aan boord
•  Marcom-A

573, 511, 514, 560, 561, 353

•  Schipper zeevisvaart < 60 meter

Minimaal 36 maanden als stuurman
zeevisvaart alle schepen of plv schipper
zeevisvaart < 60 meter.
+ In bezit van medische eerste hulp aan
boord en medische zorg aan boord.

519, 353

•  Hoofdwerktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen < 3000 kW

Minimaal 24 maanden vaartijd in de 
functie van wachtwerktuigkundige alle
vissersvaartuigen of tweede werktuig-
kundige zeevisvaart < 3000 kW.

563

560, 561

511, 514, 353

564

515, 353

Artikel 28e

Artikel 28d

•  Schipper zeevisvaart < 60 meter

Minimaal 12 maanden van deze 24 
maanden moet zijn opgedaan als plv 
schipper zeevisvaart vissersvaartuigen 
< 60 meter. De overige 12 maanden mag
zijn opgedaan als stuurman zeevisvaart
alle vissersvaartuigen.
+ In het bezit van medische eerste hulp
aan boord en medische zorg aan boord.

519, 353

•  Wachtwerktuigkundige zeevisvaart 
    alle schepen
•  Tweede werktuigkundige zeevisvaart
    vissersvaartuigen < 3000 kW

•  Tweede werktuigkundige zeevisvaart
    alle vissersvaartuigen
•  Hoofdwerktuigkundige zeevisvaart
    vissersvaartuigen < 3000 kW

Ervaring moet zijn opgedaan als wacht-
werktuigkundige zeevisvaart alle vissers-
vaartuigen of tweede werktuigkundige
zeevisvaart < 3000 kW.

562, 563

•  Hoofdwerktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen

Ervaring moet zijn opgedaan als wacht-
werktuigkundige zeevisvaart alle vissers-
vaartuigen of tweede werktuigkundige
zeevisvaart < 3000 kW.

•  Plv schipper alle vissersvaartuigen

In de functie stuurman zeevisvaart alle 
vissersvaartuigen of plv schipper zeevis-
vaart vissersvaartuigen < 60 meter.

520, 353

•  Schipper zeevisvaart alle vissersvaar-
    tuigen

Minimaal 24 maanden waarvan 12
maanden als stuurman zeevisvaart alle
vissersvaartuigen plv schipper < 60 meter
en minimaal 12 maanden als plv schipper
zeevisvaart alle vissersvaartuigen.
+ In het bezit van medische eerste hulp
aan boord en medische zorg aan boord.

520, 353

•  Schipper zeevisvaart alle vissersvaar-
    tuigen

Minimaal 36 maanden als stuurman 
zeevisvaart alle vissersvaartuigen. 
+ In het bezit van medische eerste hulp
aan boord en medische zorg aan boord.

Diploma stuurman vissersvaartuigen S4

•  > 18 jaar
•  Basisveiligheid voor vissers
•  Reddingmiddelen
•  Brandbestrijding voor gevorderden
•  Medische eerste hulp aan boord
•  Marcom-A

Artikel 28c

•  Stuurman zeevisvaart alle vissers-
    vaartuigen
•  Plv schipper zeevisvaart < 60 meter



4/4 K
IW

A
.0

3.
20

19
.0

1

Diploma en minimale eisen
Aanvraag < 4 jaar na afgifte

schooldiploma 12 maanden vaartijd (360 dagen) 24 maanden vaartijd (720 dagen) 36 maanden vaartijd (1080 dagen)

Diploma stuurman-werktuigkundige 
vissersvaartuigen SW4

•  Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen
•  Stuurman zeevisvaart alle vissers-
    vaartuigen
•  Plv schipper zeevisvaart < 60 meter
•  Wachtwerktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen
•  Tweede werktuigkundige zeevisvaart
    vissersvaartuigen tot 3000 kW

•  > 18 jaar
•  Basisveiligheid voor vissers
•  Reddingmiddelen
•  Brandbestrijding voor gevorderden
•  Medische eerste hulp aan boord
•  Marcom-A

573, 511, 514, 560, 561, 353

•  Plv schipper zeevisvaart alle vissers-
    vaartuigen

Minimaal 12 maanden vaartijd als stuur-
man zeevisvaart alle vissersvaartuigen of 
plv schipper zeevisvaart vissersvaartuigen 
< 60 meter. 

515, 353

306

520, 353

Kiwa Register B.V. noch enige dochteronderneming van Kiwa N.V. of een persoon of organisatie die namens Kiwa handelt, kan aansprakelijk worden gehouden voor de juridische betrouwbaarheid van de inhoud van dit 
document of voor een verkeerde interpretatie daarvan.

Artikel 28b

•  Schipper zeevisvaart alle vissers-
    vaartuigen

Minimaal 12 maanden vaartijd als stuur-
man zeevisvaart alle vissersvaartuigen of
plv schipper < 60 meter EN 12 maanden 
als plv schipper alle vissersvaartuigen.
+ In het bezit van medische eerste hulp
aan boord en medische zorg aan boord.

520, 353

•  Schipper zeevisvaart alle vissers-
    vaartuigen

Minimaal 36 maanden diensttijd als 
stuurman zeevisvaart alle vissersvaar-
tuigen of als plv schipper zeevisvaart
< 60 meter. 
+ In het bezit van medische eerste hulp
aan boord en medische zorg aan boord.

of

Minimaal 36 maanden waarvan 
minimaal 24 maanden als stuurman-
werktuigkundige alle vissersvaartuigen
en 12 maanden als plv schipper
zeevisvaart alle vissersvaartuigen.

Kennisbewijs wachtlopend gezel dek alle
schepen of verklaring eisen van 
vakbekwaamheid

•  > 16 jaar
•  Basisveiligheid voor vissers
•  6 maanden vaartijd als aankomend
    wachtlopend gezel dek

Artikel 28h (deze functie kan eventueel 
ook worden afgegeven op basis van SW4,
SW5 en SW6)

•  Wachtlopend gezel zeevisvaart

•  Tweede werktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen
•  Hoofdwerkwerktuigkundige zeevisvaart
    vissersvaartuigen tot 3000 kW

Minimaal 12 maanden als wachtwerk-
tuigkundige zeevisvaart alle vissersvaar-
tuigen of tweede werktuigkundige zeevis-
vaart vissersvaartuigen tot 3000 kW.

562, 563

•  Hoofdwerktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen

Minimaal 12 maanden als wachtwerk-
tuigkundige zeevisvaart alle vissersvaar-
tuigen of tweede werktuigkundige zee-
visvaart vissersvaartuigen tot 3000 kW en 
12 maanden in het bezit van een vaar-
bevoegdheidsbewijs voor de functie
tweede werktuigkundige alle vissers-
vaartuigen.

564

•  Hoofdwerktuigkundige zeevisvaart 
    alle vissersvaartuigen

Minimaal 36 maanden als wachtwerk-
tuigkundige zeevisvaart alle vissersvaar-
tuigen of tweede werktuigkundige zee-
visvaart vissersvaartuigen tot 3000 kW.

564


