Was-wordt-lijst

Postbus 4, 2280 AA Rijswijk (ZH)
NL.Scheepvaart@kiwa.nl
Onderstaand overzicht beschrijft welke functies vissers kunnen aanvragen bij een eventuele verlenging. Ook de beginnersbevoegdheden staan genoemd omdat een visser met drie maanden vaartijd in de afgelopen zes maanden
voorafgaand aan de aanvraag in aanmerking kan komen voor een verlenging van de beginnersbevoegdheden.

Huidige code

Functiebenaming

Nieuwe functie

Opmerkingen

501

Schipper alle schepen

Schipper alle schepen (520)

Marcom-A is vereist

502

Schipper < 60 meter, < 3000 kW

Schipper < 60 meter (519)

Marcom-A is vereist

503

Schipper < 45 meter < 1125 kW, vaargebied I

Schipper < 45 meter < 1125 kW in een beperkt vaargebied (518)

Marcom-B is vereist

504

Schipper < 24 meter < 750 kW, onbeperkt vaargebied

Schipper < 24 meter in een onbeperkt vaargebied (517)

Marcom-A is vereist

505

Schipper < 24 meter < 750 kW, vaargebied I

Schipper < 24 meter in een beperkt vaargebied (516)

Marcom-B is vereist

508

Schipper < 45 meter, vaargebied II

Schipper < 45 meter, < 1125 kW in een beperkt vaargebied (518)

Marcom-B is vereist

509

Schipper < 24 meter, vaargebied II

Schipper < 24 meter in een beperkt vaargebied (516)

Marcom-B is vereist

522

Plv schipper < 60 meter, < 3000 kW

Plv schipper < 60 meter (514)

Marcom-A is vereist

523

Plv schipper < 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

Plv schipper < 45 meter, < 1500 kW (513)

Marcom-A is vereist

523

Plv schipper < 45 meter, < 1125 kW, vaargebied I

Plv schipper < 24 meter < 3000 kW in een beperkt vaargebied (512)

Marcom-B is vereist

524

Plv schipper < 45 meter, < 1500 kW

Plv schipper < 45 meter, < 1500 kW (513)

Marcom-A is vereist

530

Stuurman zeevisvaart < 45 meter

Plv schipper < 24 meter < 3000 kW in een beperkt vaargebied (512)

Marcom-B is vereist

540

Stuurman-wtk

Stuurman-werktuigkundige alle vissersschepen (573)

Marcom-A is vereist

541

Stuurman-wtk < 3000 kW

Stuurman-werktuigkundige < 3000 kW (572)

Marcom-A is vereist

550

Werktuigkundige zeevisvaart

Wachtwerktuigkundige zeevisvaart / tweede werktuigkundige zeevisvaart tot 3000 kW (560.561)

n.v.t.

555

Werktuigkundige < 45 meter, vaargebied II

Werktuigkundige < 3000 kW in een beperkt vaargebied (559)

n.v.t.

557

Werktuigkundige < 24 meter, vaargebied II

Werktuigkundige < 3000 kW in een beperkt vaargebied (559)

n.v.t.

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.
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De codes die in de linker kolom worden genoemd kunt u terugvinden achter uw functie op het vaarbevoegdheidsbewijs. Let op dat in sommige gevallen extra certificaten nodig zijn zoals het radiocertificaat Marcom-A of Marcom-B.

