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Bemanningsvoorschriften 

Onze vloot: passagiersschepen onder exploitatiewijze A1 dwz:  
 
• ten hoogste 14 uren varen. Verder beperkingen voor  exploitatiewijze A1 

zijn: 
• vaart gedurende 8 aaneengesloten uren onderbreken 

• Tussen 22u en 6u indien geen tachograaf aan boord 
• vrij gekozen 8 aaneengesloten rusturen indien tachograaf  

 
Gedurende verplichte rusttijd mag bemanningslid niet worden verplicht tot 
enige taak, zelfs geen toezicht houden of zich beschikbaar houden. Bij 
stilliggende vaartuigen wordt wacht en toezicht niet beschouwd als enige 
taak 
 
 
 
 



Règles du personnel navigant 

Lichtmatroos-Matelot léger: 
Student zijn aan schippersschool of opleiding volgen (minstens 15 jaar zijn) 
 

Matroos - matelot: 
Opleiding matroos hebben afgesloten 
of eindexamen aan vakschool voor schippers hebben afgelegd 
of door de Minister erkend examen matroos hebben afgelegd (min 17 jaar 
zijn) 
Of Min 19 jaar zijn en min 3 jaren vaartijd ervaring hebben als lid van de 
dekbemanning 
 
1 jaar vaartijd = 180 effectieve vaardagen in binnenvaart 
 



Bemanningsvoorschriften 

Volmatroos – Maître-matelot: 
• Diploma matroos hebben en minimum één jaar vaartijd als matroos 
• Als matroos op basis van vaartijd, dan minstens twee jaar vaartijd 

hebben als matroos 
  
Matroos-motordrijver – Matelot garde-moteur: 
• Matroos zijn en erkend examen matroos-motordrijver hebben afgelegd 
• Vaartijd van minstens één jaar hebben als matroos op binnenschip en 

elementaitre kennis van motoren bezitten 
 
 
 



Règles du personnel navigant 

Tot en met 75 toegestane passagiers:       Van 76 t.e.m. 250 passagiers: 
 
1 schipper     1 schipper 1 schipper 
1 matroos    1 matroos          of 1 matroos -  
     1 lichtmatroos motordrijver 
Uitzondering: als schipper voor begin van elke vaart (en na elke onderbreking) het aantal passagiers schriftelijk vastlegt, dan mag bij 
minder dan 76 passagiers aan boord de minimumbemanning voldoen aan de eis van schepen tot en met 75 toegestane passagiers 

  
Van 251 t.e.m. 600 toegestane passagiers:  Alleenvaart mag: 
1 schipper  1 schipper  Schip niet langer dan 55m 
1 volmatroos of  1 volmatroos  Geen passagiers aan boord 
1 matroos-motordrijver 2 lichtmatrozen 
Zelfde uitzondering 

  



Bemanningsvoorschriften 

Bemanningsleden moeten voldoen aan: 
• Medisch attest – certificat médical 
• Dienstboekje – livret de service, waarin staat: 

o Medische verklaring 
o Bekwaamheid van de houder 
o Specifieke gegevens betreffende afgelegde reizen 

 
Verplichte documenten aan boord: 
• Vaartijdenboek – livre de bord 
• Communautair certificaat 

Geeft exploitatiemethode aan en schip moet technische keuring doorstaan 
Technische vereisten door Europa steeds strenger! 


