
Vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeilvaart op schepen tot 500 GT
 

Gegevens komen uit wetgeving ‘Regeling bemanning zeegaande zeilschepen’
Voor schepen groter dan 500 GT, zie Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart
1 seizoen = 180 vaardagen

Alle vaartijd dient te zijn behaald aan boord van Nederlandse en buitenlandse zeilschepen in de commerciële vaart (hieronder valt niet het begrip ‘pleziervaartuigen’).

Een vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven mits het kennisbewijs ten hoogste vier jaar voor het indienen van de aanvraag is afgegeven.
Het eerste vaarbevoegdheidsbewijs heeft altijd een geldigheid van vijf jaar.

Grootste veranderingen:
- 40 meter grens is eraf
- vaarbevoegdheidsbewijs tot 500 GT, niet meer tot 3000 GT

Eerste aanvraag

Een geldig vaarbevoegdheidsbewijs kan vernieuwd worden indien de zeevarende:
- 1 seizoen in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft gevaren;
- ½ seizoen in de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de aanvraag heeft gevaren.

Een vaarbevoegdheidsbewijs waarvan de geldigheid niet langer dan vijf jaar geleden is verstreken, kan vernieuwd worden indien de zeevarende:
- een opleiding als bedoeld in artikel 8.16 of 8.17 van de Regeling zeevarenden met succes heeft afgesloten;
- gedurende tenminste ½ seizoen in de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de aanvraag boven de sterkte heeft dienstgedaan;
- gedurende tenminste ½ seizoen in de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de aanvraag in een lagere functie heeft dienstgedaan.

Een vaarbevoegdheidsbewijs waarvan de geldigheid langer dan vijf jaar geleden is verstreken, kan vernieuwd worden indien de zeevarende:
- een opleiding als bedoeld in artikel 8.16 of 8.17 van de Regeling zeevarenden met succes heeft afgesloten.

Verlengen/verhogen
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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.

Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (ZH)
E-mail: vergunningen@kiwa.nl
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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 Geen vaartijd
Vaartijd na 1 seizoen (180 vaardagen)
Let op: vaarbevoegdheidsbewijs gezel

koopvaardij code 301 volstaat ook
Vaartijd na twee seizoenen (360 vaardagen)

Schriftelijke verklaring kapitein dat voldoet aan 
sectie A-II/4 van de STCW-code

- Basic safety training
- Leeftijd tenminste 16 jaar

Bekwaamheidsbewijs stuurman kleine zeilvaart 

- Marcom B of Marcom A
- Basic Safety training
- Medische eerste hulp aan boord
- Leeftijd tenminste 18 jaar

Bekwaamheidsbewijs stuurman kleine zeilvaart 

- Marcom A
- Basic Safety training
- Medische eerste hulp aan boord
- Leeftijd tenminste 18 jaar

173, 351 of 352

174, 351

305

123, 351 of 352

122, 351 of 352

Artikel 7:
Rating forming part of a navigational watch
sailing ships

Vaartijd: als aankomend gezel op zowel zee- als
binnenwateren.

Artikel 6:
Officer in charge of a navigational watch sailing 
ships < 500 GT in the trading area I, II and IIIA

Vaartijd: niet vereist.

Artikel 5:
Officer in charge of a navigational watch sailing 
ships < 500 GT vaargebied III en IV (unlimited area)

Vaartijd: niet vereist.

Artikel 4 lid 1:
Master sailing ships < 500 GT in the trading area 
I, II and IIIA

Vaartijd: als wachtstuurman zeilvaart, vaartijd mag
maximaal 1 seizoen op binnewateren zijn behaald

Artikel 4 lid 2:
Master sailing ships < 500 GT in the trading area 
I and II

Vaartijd: als wachtstuurman zeilvaart, vaartijd mag
volledig op binnewateren zijn behaald.
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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 Geen vaartijd Vaartijd na 1 seizoen (180 vaardagen) Vaartijd na twee seizoenen (360 vaardagen)
+ medische zorg aan boord

Bekwaamheidsbewijs stuurman grote zeilvaart 

- Marcom A
- Basic Safety training
- Medische eerste hulp aan boord
- Leeftijd tenminste 18 jaar

174, 351

124, 351

Artikel 5:
Officer in charge of a navigational watch sailing 
ships < 500 GT vaargebied III en IV (unlimited area)

Vaartijd: niet vereist.

Artikel 3:
Master sailing ships < 500 GT vaargebied III en IV
(unlimited area)
+ medische zorg aan boord

Vaartijd: als wachtstuurman zeilvaart aan boord van 
zeilschepen


