
kennisbewijs 
stuurman - 

werktuigkundige 
visvaartuigen  SW6

min. 18 jaar

12 maanden vaartijd in 
functie plv schipper 

<24meter <3000kW of 
stuurman-werktuigkundige 

<24m <3000kW

Plv schipper 
zeevisvaart <45meter 

<1500kW  
Hoofdwerktuigkundige 

zeevisvaart 
<3000kW

12 maanden vaartijd in 
functie plv schipper 

zeevisvaart <24meter < 
3000GT of  

stuurman-werktuigkundige 
zeevisvaart <24meter 

<3000kW 

min. 20 jaar

Schipper zeevisvaart 
<24 meter in beperkt 

vaargebied

basic safety training 
voor vissers

Kennisbewijs
stuurman-werktuigkundige 

SW6 of stuurman 
machinist beperkt 

werkgebied

basic safety training 
voor vissers

medical first aid
STCW A-VI/4-1

min. 18 jaar

basic safety training 
voor vissers

proficiency survival 
crafts (other than fast 

rescue boats)
STCW A-VI/2-1

advanced fire 
fighting

STCW A-VI/3

medical first aid
STCW A-VI/4-1

min. 18 jaar

Wachtwerktuigkundige 
zeevisvaart alle 

schepen

Dit is een product van Rood Boven Groen. Andere vlaggen kunnen andere eisen stellen. Aan deze flowchart kunnen geen rechten worden 
ontleend. Rood Boven Groen is niet verantwoordelijk voor verkeerde interpretaties of fouten in deze flowchart. 

Bron: 
1. wet zeevarenden 
2. besluit zeevarenden 
3. STCW code.
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24 maanden vaartijd 
in de functie van 

wachtwerktuigkundige 
zeevisvaart alle 
schepen of 2e 

werktuigkundige 
zeevisvaart 3000kW

Kennisbewijs 
scheepswerktuigkundige 

alle schepen, 
wachtwerktuigkundige tot 

3000kW of 
scheepswerktuigkundige 

waterbouw

marcom A 

medical first aid
STCW A-VI/4-1

Werktuigkundige 
zeevisvaart 

<3000kW in beperkt 
vaargebied

2e werktuigkundige 
zeevisvaart 
<3000kW

cursus of eis

vaarbevoegdheid

kennisbewijs/ diploma

cursus of  STCW eis 
5 jaarlijkse refresher

Voor de kapitein 
en de persoon aan wie 

de medische zorg  en 1e 
hulp aan boord is 

gedelegeerd, geldt een 5 
jaarlijkse refresher
(EU regeling 92/29)

Wanneer aan een vissersvaartuig een 
bemanningscertificaat is afgegeven voor beperkt 
vaargebied vissersvaartuigen,  iedere visser die is 
aangewezen om medische hulp aan boord van het 
vissersvaartuig te verlenen, in het bezit van het 
certificaat medische eerste hulp aan boord.

min. 20 jaar

Werktuigkundige 
zeevisvaart 
<3000kW in 

beperkt 
vaargebied

Plv schipper 
zeevisvaart <24 

meter <3000kW in 
beperkt vaargebied 

Stuurman-werktuigkundige 
zeevisvaart  <3000kW 

<24m

Plv schipper 
zeevisvaart <24 

meter <3000kW in 
beperkt vaargebied 

Werktuigkundige 
zeevisvaart 

<3000kW in beperkt 
vaargebied

Stuurman-werktuigkundige 
zeevisvaart <24meter 
<3000KW in beperkt 

vaargebied

12 maanden vaartijd 
als plv schipper 
zeevisvaart <24 
meter <3000kW

kennisbewijs 
stuurman - 

werktuigkundige 
visvaartuigen  SW6

basic safety training
voor vissers

min. 18 jaar

marcom B 

medical first aid
STCW A-VI/4-1

Schipper zeevisvaart 
<24 meter in beperkt 

vaargebied

24 maanden vaartijd 
als plv schipper 
zeevisvaart <24 
meter <3000kW

min. 20 jaar

Schipper zeevisvaart 
<45 meter <1125kW 

in beperkt 
vaargebied

min. 20 jaar

marcom A 

24 maanden vaartijd als 
schipper zeevisvaart 
<45 meter <1125kW 

OF 
stuurman-werktuigkundige 

zeevisvaart <24m 
<3000kw in onbeperkt 

vaargebied
Schipper zeevisvaart 

<24 meter 

- Neem hierover 
contact op met 
Kiwa, want het is 
onwaarschijnlijk 
dat je 2x 
24maanden moet 
varen voor deze 
verhoging, maar 
het staat wel zo in 
de wet art. 28g 
wetzeevarenden.

Wachtlopend gezel 
zeevisvaart

medical care
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