
 

Besluit zeevarenden 
Geldend van 15-11-2019 t/m heden 

Hoofdstuk 1a. Bemanningssamenstelling vissersvaartuigen 

Artikel 2a 

1. Een vissersvaartuig is ten minste bemand met zeevarenden in de overeenkomstig tabel 2a 
vastgestelde functies, bepaald op basis van de lengte (L) en het voortstuwingsvermogen van het 
vaartuig en het vaargebied waarvoor een bemanningscertificaat is afgegeven. 

2. Een zeevarende in een in het eerste lid vastgestelde functie, is in het bezit van een 
vaarbevoegdheidsbewijs voor die functie. 

3. Een stuurman-werktuigkundige zeevisvaart als bedoeld in tabel 2a kan vervangen worden door 
een stuurman zeevisvaart en een werktuigkundige zeevisvaart. 

Tabel 2a 

 
Vissersvaartuigen met een lengte (L) van 45 meter of meer 
 

Vaargebied  Onbeperkt  Onbeperkt   Vaargebied  Onbeperkt  Onbeperkt  

Lengte[m]  ≥45 <60  ≥45 <60   Lengte[m]  ≥60  ≥60  

Vermogen[kW]  ≥1.500 
<3.000  

≥3.000 
<6.000  

 Vermogen[kW]  <3.000  ≥3.000  

Schipper zeevisvaart  1  1   Schipper zeevisvaart  1  1  

Plv-schipper zeevisvaart  1  1   Plv-schipper zeevisvaart  1  1  

Stuurman-werktuigkundige 
zeevisvaart  

2  2   Stuurman-werktuigkundige 
zeevisvaart  

2  3  

Wachtlopend gezel 
zeevisvaart  

2  2   Wachtlopend gezel 
zeevisvaart  

2  2  

Gezel zeevisvaart  2  3   Gezel zeevisvaart  3  3  

 
 

 
Vissersvaartuigen met een lengte (L) van 24 meter tot 45 meter 

Vaargebied  Beperkt  Beperkt  Beperkt  Onbeperkt  Onbeperkt  Onbeperkt  Onbeperkt  

Lengte[m]  ≥24 <45  ≥24 <45  ≥24 
< 45  

≥24 <45  ≥24 <45  ≥24 <45  ≥24 <45  

Vermogen[kW]  <750  ≥750 <1.125  ≥1.125 
<3.000  

<750  ≥750 <1.125  ≥1.125 
<3.000  

≥3.000 
<6.000  

Schipper zeevisvaart  1  1  1  1  1  1  1  

Plv-schipper 
zeevisvaart  

1  1  1  1  1  1  1  

Stuurman-werktuigku
ndige zeevisvaart  

–  –  1  1  1  1  1  

Wachtlopend gezel 
zeevisvaart  

2  2  2  2  2  2  2  

Gezel zeevisvaart  –  –  –  –  –  1  2  

 
 



 
Vissersvaartuigen met een lengte (L) van minder dan 24 meter 

Vaargebied  Beperkt  Onbeperkt  Beperkt  Onbeperkt  

Lengte[m]  >12 <24  >12 <24  >12 <24  >12 <24  

Vermogen[kW]  <750  <750  >750  >750  

Schipper zeevisvaart  1  1  1  1  

Plv-schipper zeevisvaart  1  1  1  1  

Stuurman-werktuigkundige 
zeevisvaart  

–  –  –  –  

Wachtlopend gezel zeevisvaart  1  2  2  2  

 
 
Artikel 2b 

Bij regeling van Onze Minister kan na overleg met de betrokken organisaties van scheepsbeheerders 
en vissers aanvulling van het aantal bemanningsleden worden voorgeschreven indien de inrichting, de 
uitrusting, de lengte (L), het voortstuwingsvermogen, de wijze van voortstuwing of de bestemming van 
het vissersvaartuig daartoe aanleiding geven. 

Artikel 2c 

1. Bij regeling van Onze Minister kan na overleg met de betrokken organisaties van 
scheepsbeheerders en vissers voor bepaalde categorieën vissersvaartuigen met een lengte (L) 
van minder dan 45 meter, waarvoor een bemanningscertificaat is afgegeven voor een vaargebied 
dat zich niet verder uitstrekt dan beperkt vaargebied vissersvaartuigen, vrijstelling worden verleend 
van het bepaalde in dit hoofdstuk. 

2. Bij het verlenen van een vrijstelling kunnen beperkingen worden opgelegd. 

3. De in het tweede lid genoemde beperkingen zijn: 

a. de weersomstandigheden waaronder mag worden gevaren; 
b. het te bevaren vaargebied; 
c. de categorie vissersvaartuigen; 
d. de maximale tijd die op zee mag worden doorgebracht. 


