
Aanvraag matrix visserij
Besluit Zeevisvaartbemanning

 

Postbus 4, 2280 AA Rijswijk
Telefoon  070 - 414 48 88
Telefax  070 - 414 48 89
E-mail  vergunningen@kiwa.nl
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Diploma en minimale eisen
Aanvraag < 4 jaar na afgifte

schooldiploma anders 3 maanden
boven de sterkte

1 jaar vaartijd (365 vaardagen) 2 jaar vaartijd (730 vaardagen) 3 jaar vaartijd (1095 vaardagen)

S VII/Svb

Bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee

S VII/Svb

Bepalingen ter voorkoming van
aanvaringen op zee

Stuurman werktuigkundige
zeevisvaart
(crebo nr. 93130)
SW 6 / SW VI
- > 18 jaar
- Marcom B

Stuurman werktuigkundige
zeevisvaart
(crebo nr. 93130)
SW 6 / SW VI
- > 18 jaar
- Marcom A
- Radarwaarnemer (operational level)

Stuurman zeevisvaart (38)
< 45 meter

530

Schipper mosselvisserij (38)
in het vaargebied tussen de Nederlandse 
wadden en de Zeeuwse wateren

510

Plv. schipper (33)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

523, 801, 352

Plv. schipper (33)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW

523, 541, 801, 351

Schipper (29)
< 24 meter, < 750 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (33)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

505, 523, 801, 352

Schipper (29)
< 24 meter, < 750 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (32)
< 45 meter, < 1500 kW
Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW

505, 524, 541, 801, 351

Schipper (27)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

503, 801, 352

Schipper (27)
< 45 meter, 1125 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (32)
< 45 meter, < 1500 kW
Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW

503, 524, 541, 801, 351

Schipper (27)
< 45 meter, 1125 kW, vaargebied I

Schipper (28)
< 24 meter, < 750 kW, onbeperkt 
vaargebied

Plv. Schipper (32)
< 45 meter, < 1500 kW

503, 504, 524, 541, 801, 351

Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW
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SW 5 / SW V
Dienstdiploma aantekening 24 mtr

Diploma stuurman werktuigkundige 
kleine vissersschepen
(crebo nr. 91910)
of diploma SW 5/ SW V
- > 18 jaar
- Marcom A
- Radarwaarnemer (operational level)

Diploma stuurman werktuigkundige
kleine vissersschepen
(crebo nr. 91910)
of diploma SW 5 / SW V
- > 18 jaar
- Marcom A
- Radarnavigator (management level)

Schipper (36)
< 24 meter, vaargebied II

509, 557, 802

508, 555, 802

523, 541, 801, 351

Plv. schipper (33)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW

523, 541, 801, 351

Schipper (29)
< 24 meter, < 750 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW

505, 522, 540, 801, 351

505, 522, 540, 801, 351

Schipper (27)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

503, 522, 540, 801, 351

502, 540, 351

Stuurman-wtk (34.2)
alle schepen

SW 5 / SW V
Dienstdiploma aantekening 45 mtr

Diploma en minimale eisen
Aanvraag < 4 jaar na afgifte

schooldiploma anders 3 maanden
boven de sterkte

1 jaar vaartijd (365 vaardagen) 2 jaar vaartijd (730 vaardagen) 3 jaar vaartijd (1095 vaardagen)

Werktuigkundige (36)
< 24 meter, vaargebied II

Schipper (37)
< 45 meter, vaargebied II

Werktuigkundige (37)
< 45 meter, vaargebied II

Plv. schipper (33)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

Schipper (29)
< 24 meter, < 750 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

Schipper (27)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

503, 522, 540, 801, 351

Schipper (27)
< 45 meter, 1125 kW, vaargebied I

Schipper (28)
< 24 meter, < 750 kW, onbeperkt 
vaargebied

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW
Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

503, 504, 522, 540, 801, 351
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Schipper (26)
< 60 meter, < 3000 kW
Minimaal 1 jaar vaartijd als 
plaatsvervangend schipper
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Diploma stuurman alle vissersschepen

Diploma stuurman alle vissersschepen
(crebo nr. 91922)
 of diploma SIV-v / SW 4
- > 18 jaar
- Marcom A
- Sloepsgast
- Radarnavigator (management level)

Diploma scheepswerktuigkundige alle
vissersschepen
(crebo nr. 91921)
of diploma WIV-v
- > 18 jaar

Plv. schipper (33)
< 45 meter, 1125 kW, vaargebied I

523, 541, 801, 351

523, 541, 801, 351

Werktuigkundige zeevisvaart (35)

550

Diploma en minimale eisen
Aanvraag < 4 jaar na afgifte

schooldiploma anders 3 maanden
boven de sterkte

1 jaar vaartijd (365 vaardagen) 2 jaar vaartijd (730 vaardagen) 3 jaar vaartijd (1095 vaardagen)

Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW

Plv. schipper (33)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

Stuurman-wtk (34.1)
< 3000 kW

Schipper (25)
alle schepen
Minimaal 1 jaar vaartijd als 
plaatsvervangend schipper

501, 351

(crebo nr. 91922)
of diploma SIV-v / SW 4
of diploma SV + SVA
- > 18 jaar
- Marcom A
- Radarwaarnemer (operationeel level)

Diploma stuurman alle vissersschepen
(crebo nr. 91922)
of diploma SIV-v / SW 4
- > 18 jaar
- Marcom A
- Radarnavigator (management level)

Schipper (29)
< 24 meter, < 750 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW

505, 522, 540, 801, 351

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

Schipper (27)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

503, 522, 540, 801, 351

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

Schipper (27)
< 45 meter, 1125 kW, vaargebied I

Schipper (28)
< 24 meter, < 750 kW, onbeperkt 
vaargebied

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW
Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

503, 504, 522, 540, 801, 351

Schipper (29)
< 24 meter, < 750 kW, vaargebied I

Plv. Schipper (31)
< 60 meter, < 3000 kW

505, 522, 540, 801, 351

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

Schipper (27)
< 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

503, 521, 540, 801, 351

Plv. Schipper (30)
alle schepen
Indien in bezit diploma sloepsgast

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen

Schipper (26)
< 60 meter, < 3000 kW
Minimaal 1 jaar vaartijd als 
plaatsvervangend schipper

502, 521, 540, 801, 351

Plv. Schipper (30)
alle schepen
Indien in bezit diploma sloepsgast

Stuurman-wtk (34.2)
< alle schepen
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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. Wordt de aanvraag niet binnen vier jaar ingediend, dan moet er drie maanden
boven de sterkte gevaren worden en het Basic Safety training certificaat moet opnieuw worden behaald.
Na één, twee en drie jaar kunnen er hogere bevoegdheden aangevraagd worden (kolom 3,4 en 5).

Verklarende lijst met betekenissen

1. Kolommen

Achter alle functies staat het artikelnummer tussen haakjes. Deze artikelnummers zijn terug te vinden in het Besluit Zeevisvaartbemanning.
2. Artikelnummers

De getallen in het groen zijn de codes die u terugvindt op het aanvraagformulier. Hierachter hangen alle functies die in de kolommen staan vermeld. 
3. Codes

Vaargebied 1: Het gebied omvattende alle wateren tot 30 zeemijlen uit de Franse, Belgische, Nederlandse, Duitse en Deense westkust, in het zuiden begrensd door de lijn Calais-Dover, in het noorden door de parallel van 57 graden
Noorderbreedte.

4. Vaargebieden

Schipper: Een persoon met de vaarbevoegdheid als schipper zeevisvaart.
5. Functies

Vaargebied 2: Het gebied omvattende de Noordzee tot de 62e Noorderbreedtegraad tot de lijn die het punt, op 62 graden Noorderbreedte en 1 graad Westerlengte verbindt met Strathie Point (noordkust Schotland), het Kanaal, het 
Kanaal van Bristol, het St. George Kanaal en de Ierse Zee in het zuiden tot de lijn die Kaap St. Mathieu verbindt met Old Head of Kinsale (zuidkust Ierland) en in het noorden tot aan de lijn van Inishowen Head naar Islay (Ardmore Point),
van Islay (Rhuda Mail) langs de oostkust van Colonsay naar Mull (Loch Buie) en van Mull (Java Point) naar Schotland (Barony Point), en de Oostzee.

Onbeperkt vaargebied (wereldwijd): Dit zijn alle functies waar geen vaargebied achter vermeld staat.

Plaatsvervangend schipper (plv. schipper): Een persoon met de vaarbevoegdheid als plaatsvervangend schipper zeevisvaart.

Stuurman: Een persoon met de vaarbevoegdheid als stuurman zeevisvaart.

Werktuigkundige: Een persoon met de vaarbevoegdheid als werktuigkundige zeevisvaart.

Stuurman-werktuigkundige (stuurman-wtk): Een persoon met de vaarbevoegdheid als stuurman-werktuigkundige zeevisvaart. 

1. Het diploma Stuurman alle vissersschepen (SIV-v) wordt gelijkgesteld met het diploma Stuurman voor de Zeevisvaart (SV) tezamen met het aanvullingsdiploma voor de Zeevisvaart (SVA), (artikel 24, lid 3 Besluit Zeevisvaartbemanning).
2. Het diploma Stuurman Werktuigkundige kleine vissersschepen (SW5) wordt gelijkgesteld met het diploma Stuurman voor de Zeevisvaart (SV), (artikel 24, lid 4 Besluit Zeevisvaartbemanning).
3. Het diploma Scheepswerktuigkundige alle vissersschepen (WIV-v) wordt gelijkgesteld met het diploma Motordrijver zeevisvaart (MVM), en de Koopvaardij diploma’s Motordrijver (MM), Maritiem Officier (MMO) en Scheepswerktuig-
kundige alle schepen (artikel 24, lid 5 Besluit Zeevisvaartbemanning). 

6. Gelijkstellingen diploma’s

Met het diploma SW6 + Marcom B kun je alleen bepaalde bevoegdheden aanvragen in vaargebied 1, en heb je geen Radarwaarnemer of Radarnavigator nodig. Indien de zeevarende niet in het bezit is van deze certificaten maar wel een
hoger diploma heeft (SW5, SW4) dan kan men ook bevoegdheden aanvragen op grond van SW6 + Marcom B. Iemand in het bezit van een Marcom A certificaat kan deze bevoegdheden ook aanvragen. 

7. SW6 + Marcom B

8. Sloepsgast / reddingmiddelen (proficiency in survival craft)
Zeevarenden die een bevoegdheid plaatsvervangend schipper of schipper alle vissersschepen willen aanvragen, moeten in het bezit zijn van het certificaat sloepsgast. Dit wordt het certificaat reddingsmiddelen.

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 matroos
telt niet mee.

9. Vaartijd
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