Aanvraagformulier
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(Beperkt) groot vaarbewijs
Waarom dit formulier?
Dit formulier gebruikt u om een (beperkt)
groot vaarbewijs aan te vragen.
Correspondentie
In verband met de privacywetgeving
wordt alle persoonsgebonden
correspondentie verstuurd naar uw
BRP-adres.
Het is niet meer mogelijk om de
correspondentie naar een afwijkend
postadres te laten sturen, ook niet als dit
voorheen wel gebeurd is. Het BRP-adres
is het adres waarop u ingeschreven staat
bij de gemeente.
Bent u niet in de BRP ingeschreven?
Vul dan uw adresgegevens in op
onderstaand formulier.

Procedure
Stuur het ingevulde formulier samen met
de benodigde documenten (zie ‘checklist)
op naar CBR, divisie CCV, Postbus 1810,
2280 DV Rijswijk.
Het CBR brengt voor de afgifte van
het vaarbewijs kosten in rekening.
Zodra wij uw aanvraagformulier
hebben ontvangen, krijgt u van ons
een brief met verzoek tot betaling
thuisgestuurd. Na ontvangst van
de betaling wordt het vaarbewijs
binnen twee weken naar u verzonden.
Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook onze klantenservice bellen
op 088 227 77 00.

De klantenservice is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.30 uur.
Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens
voor de behandeling van uw aanvraag
op grond van onze publiekrechtelijke
taak en voor het verbeteren van en
rapporteren over
de dienstverlening.
Meer informatie vindt u
op www.cbr.nl/privacy.
De functionaris gegevensbescherming
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Uw persoonlijke gegevens
Geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

Kandidaatnummer
Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Geboortedatum

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.
Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

Geboorteplaats en geboorteland
Nationaliteit
Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

E-mailadres

Bent u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
Vul hier uw volledige adresgegevens in.

huisnummer

toevoeging

Straat en huisnummer
Postcode en plaats

ccv • 515 • 1219

Land
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Reden aanvraag
Vink aan welke aanvraag het betreft.
groot vaarbewijs A (alle binnenwateren)
beperkt groot vaarbewijs A (alle binnenwateren)
groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren)
beperkt groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren)
vermelding radar op vaarbewijs

Ik ben in het bezit van een

Vink aan welke documenten u bezit.

Datum afgifte

Nummer

diploma rivieren kanalen en meren
diploma alle binnenwateren
rijnpatent
verklaring praktijkexamen vaartijd
MBO (WEB)diploma
Kapitein binnenvaart (crebo 25511*)
Schipper binnenvaart (crebo 25510*)
Bootman (crebo 25512*)
*Genoemde crebo’s zijn m.i.v. schooljaar 2016/2017.
Voormalige crebo’s zijn: kapitein 95640, schipper 95630, bootman 93030.

Vraagt u een vaarbewijs aan op basis van een MBO (WEB)diploma, dan laat u onderstaande verklaring invullen door uw opleider
Naam opleidingsinstituut
Naam opleider en functie
Ondergetekende Opleider verklaart hierbij dat de aanvrager van het vaarbewijs, in het bezit is van het op
dit formulier aangevinkte diploma, behaald via;
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Vul in als dd-mm-jjjj.
Startdatum MBO-opleiding

–

–

Einddatum MBO-opleiding

–

–

Aanvrager is in bezit van een VMBO diploma Binnenvaart?

Ja

huisnummer

Nee

toevoeging

Naam opleidingsinstituut VMBO
Vul hier de volledige adresgegevens in.

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Aantal schooljaren VMBO-opleiding

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

Ondertekening
Datum
Handtekening en
stempel opleidingsinstituut

Handtekening

Stempel
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Checklist
Mee te zenden documenten

Vink aan welke documenten u meestuurt.
een recente pasfoto
Naam en geboortedatum op de achterzijde schrijven.
een originele of kopie Geneeskundige verklaring, of;		
een originele of kopie zeevaartkeuring + uw Gezondheidsverklaring
een originele of kopie vaartijdverklaring SAB
een kopie diploma MBO/VMBO Binnenvaart
Indien niet ingeschreven in Nederlandse gemeente:
een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Ondertekening
Datum en handtekening

–

–

Vul in de datum van ondertekening.

Let op: het is belangrijk dat u uw handtekening binnen het kader plaatst.
Plak hier uw pasfoto.
Zet u op de achterkant
uw naam en
geboortedatum

Naar CBR sturen
Heeft u alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) in een gefrankeerde
envelop per post naar:
CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

pagina 3 van 3

