Gedeeltelijke vrijstellingen
recreatievaart
Onderstaand treft u de documenten die geheel of gedeeltelijk vrijstelling geven van onderdelen van het examen
voor het Klein Vaarbewijs I of II. Dit zoals genoemd in de Binnenvaartregeling, bijlage 7.2, §3.

Klein Vaarbewijs II – alle binnenwateren
Beperkt examen KVBB
Verklaring van de Commissie voor de Stuurliedenexamens voor de
Zeevaart/Zeevisvaart dat een van de volgende examens is behaald:
 Eerste stuurman grote handelsvaart
 Tweede stuurman grote handelsvaart
 Derde Stuurman voor de grote handelsvaart
 Stuurman voor de kleine handelsvaart
 Stuurman voor de beperkte kleine handelsvaart
 Stuurman voor de grote sleepvaart
 Stuurman voor de kustsleepvaart
 Stuurman voor de zeevisvaart
 Zeevisvaart SW VI
 Zeevisvaart SW V
 Zeevisvaart S IV (v)
 Zeevisvaart W IV (v)
Schooldiploma’s:
 Schooldiploma of getuigschrift BS
 Schooldiploma HTS afdeling Navigatie
 Schooldiploma S IV voor de kleine handelsvaart
 Schooldiploma SW VI voor de zeevisvaart
 Schooldiploma SW V voor de zeevisvaart
 Schooldiploma S IV voor de zeevisvaart
 Schooldiploma W IV voor de zeevisvaart
 Kennisbewijs stuurman grote en kleine zeilvaart
 Kennisbewijs Hoger /Middelbaar Maritiem Officier
 Kennisbewijs stuurman/werktuigkundige kleine schepen
 Kennisbewijs baggeraar stuurman
 Kennisbewijs wachtstuurman tot 3000 GT
 Kennisbewijs Schipper-Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW)

Wat moet u doen?
Bent u in het bezit van één van
de genoemde documenten?
Dan moet u, om in het bezit te
komen van het Klein Vaarbewijs II,
eerst gedeeltelijke vrijstelling
aanvragen en vervolgens het
beperkte examen KVBB behalen.
U kunt uw gedeeltelijke vrijstelling
digitaal aanvragen via Mijn CBR. Na
toekenning van de vrijstelling kunt u
het examen KVBB aanvragen. Ook
dit kan digitaal via Mijn CBR.
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Klein Vaarbewijs II
aan te vragen.
Bent u ook in het bezit van het
(examen) Klein Vaarbewijs I?
Dan hoeft u het examen KVBB niet
af te leggen. U kunt direct volledige
vrijstelling aanvragen voor het Klein
Vaarbewijs II. Dit kan digitaal via
Mijn CBR.
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Klein Vaarbewijs II
aan te vragen.

Koninklijke Marine
 Opleiding tot onderofficier van de operationele nautische dienst
 Opleiding tot luitenant ter zee (zeedienst)
 Basisopleiding van de aspirant-reserve-officieren voor speciale diensten
(zeedienst)
Vrijwillige diploma’s
 Certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond
(voorheen: KNWV)
 Certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN) van de Stichting
Zeezeilschool Noorderhaaks (tot 11-12-1982)
 Certificaat Navigator Zeezeilen van Instituut Klop (tot 11-12-1982)
 Diploma B (kustvaart) van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
(KNMC) (tot 11-12-1982)
Te bestuderen onderdelen voor KVBB (uit KVB1):
A4 t/m A6: wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op rivieren,
kanalen en meren.
- BPR (het Binnenvaart Politie Reglement)
- RPR (het Rijnvaart Politie Reglement)
- SRKGT (Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen)
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Klein Vaarbewijs I – rivieren, kanalen en meren
Beperkt examen KVBS
Klein Vaarbewijs II – alle binnenwateren
Beperkt examen KVBZ
Koninklijk Onderwijs Fonds (KOFS)
 Schooldiploma of getuigschrift binnenvaartonderwijs LBO of MBO
 Schooldiploma of getuigschrift baggeronderwijs LBO of MBO
Leerlingstelsel
 Matrozendiploma (Rijn- en binnenvaart)
 Bakschipper/dekknecht (leerlingstelsel baggerbedrijf)
Overige
 Diploma of getuigschrift molenbaas voor het baggerbedrijf
 Diploma of getuigschrift zuigerbaas voor het baggerbedrijf
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van het Scheepvaart en
Transportcollege of Nova college/ Maritiem Instituut IJmuiden
 Diploma matroos (code centraal register 10652)
 Diploma Bootsman
 Diploma bakschipper/dekknecht

Wat moet u doen?

Bent u alleen in het bezit van
één van de genoemde
documenten?
Dan moet u, om in het bezit te
komen van het Klein Vaarbewijs I
of II, eerst gedeeltelijke vrijstelling
aanvragen en vervolgens het
betreffende beperkte examen
behalen.
Om in het bezit te komen van het
Klein Vaarbewijs I moet u slagen
voor KVBS.
Om in het bezit te komen van het
Klein Vaarbewijs II moet u slagen
voor KVBZ.
U kunt uw gedeeltelijke vrijstelling
digitaal aanvragen via Mijn CBR. Na
toekenning van de vrijstelling kunt u
het betreffende beperkt examen
aanvragen. Ook dit kan digitaal via
Mijn CBR.
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Klein Vaarbewijs I of
II aan te vragen.

Te bestuderen onderdelen voor KVBS en KVBZ (uit KVB1):
A4 t/m A6: wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op rivieren,
kanalen en meren.
- BPR (het Binnenvaart Politie Reglement)
- RPR (het Rijnvaart Politie Reglement)
- SRKGT (Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Te bestuderen onderdelen voor KVBZ (uit KVB2):
E: de wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de
Westerschelde (E1), de Eems en de Dollard (E2)
- BVA (Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee)
- Scheepvaartreglement Westerschelde
- Scheepvaartreglement Eemsmonding
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Klein Vaarbewijs I – rivieren, kanalen en meren
Beperkt examen KVBD
Klein Vaarbewijs II – alle binnenwateren
Beperkt examen KVBD

Wat moet u doen?

Beschikt u niet over de SABHet beperkte examen KVBD is voor bezitters van het CCV diploma Aspirant verklaring en moet u het
Schipper die het Klein Vaarbewijs I of II willen behalen en niet over een
beperkte examen KVBD
SAB verklaring van minimaal 150 vaardagen beschikken.
behalen?
Dan hoeft u geen vrijstelling aan te
 Klein Vaarbewijs I:
vragen. U kunt via Mijn CBR direct
o CCV diploma Aspirant schipper +
het examen KVBD aanvragen.
o examen KVBD (voldoende)
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
 Klein Vaarbewijs II:
dienen en uw Klein Vaarbewijs I of
o CCV diploma Aspirant schipper +
o examen KVB2 (voldoende) of CCV-examen navigatie 2 (voldoende) + II aan te vragen.
o examen KVBD (voldoende)
U hoeft het KVBD examen in de volgende situaties niet te behalen. Wel
moet u eerst vrijstelling aanvragen. Dit kan digitaal via Mijn CBR (CCVdocumenten hoeft u niet mee te sturen).
Vergeet niet om via Mijn CBR ook uw gezondheidsverklaring in te dienen
en uw Klein Vaarbewijs I of II aan te vragen.
 Klein Vaarbewijs I:
o CCV diploma Aspirant schipper +
o SAB verklaring (minimaal 150 vaardagen)
 Klein Vaarbewijs II:
o CCV diploma Aspirant schipper +
o Examen KVB2 (voldoende) of CCV-examen navigatie 2 (voldoende) +
o SAB verklaring (minimaal 150 vaardagen)
Te bestuderen onderdelen voor KVBD (uit KVB1):
- D: het varen en manoeuvreren en de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregelen.
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