Volledige vrijstellingen recreatievaart
Volledige vrijstelling KVB I
Klein Vaarbewijs I - rivieren, kanalen en meren

Wat moet u doen?

• Vaarbekwaamheidsbewijs politie I, voor het besturen van een klein
politievaartuig
- van het Korps Landelijke Politiediensten (na 31-3-1994) of
- van het Korps Rijkspolitie (tussen 1-11-1984 en 1-4-1994)
• Militair Vaarbewijs I
- van het Genie Opleidingscentrum (van 1-1-1996 t/m 15-7-2009) of
- van de Defensie Vaarschool te Den Helder (van 1 januari 2014)
• CCV diploma Aspirant Schipper + SAB-verklaring (minimaal 150
vaardagen)

U moet eerst volledige vrijstelling
aanvragen. Dit kan digitaal via Mijn
CBR.
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Klein Vaarbewijs I aan
te vragen.
U moet eerst volledige vrijstelling
aanvragen. Dit kan digitaal via Mijn
CBR (u hoeft alleen de
SAB-verklaring mee te sturen).
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Klein Vaarbewijs I aan
te vragen.
U hoeft geen vrijstelling aan te
vragen. U kunt via Mijn CBR direct
uw gezondheidsverklaring indienen
en uw Klein Vaarbewijs I aanvragen.

• CCV
• CCV
• CCV
• CCV

diploma Aspirant Schipper + examen KVBD (voldoende)
Beperkt Groot Vaarbewijs B
Groot Vaarbewijs B (of I)
Sportpatent

Volledige vrijstelling KVB II
Klein Vaarbewijs II - alle binnenwateren

Wat moet u doen?

• De diploma’s stuurman/schipper, kapitein en bootman zoals opgenomen
in het Centraal Register Beroepsopleidingen met codes 10650, 10651,
10653, 25510, 25511, 25512, 93110, 93030, 95630 en 95640
• Diploma’s eerste en tweede stuurman voor de grote handelsvaart of
Kennisbewijs Hoger/Middelbaar Maritiem Officier (MAROF) + Diploma
Opleiding tot Registerloods: Master in Maritime Piloting (OTR:MMP)
• Vaarbekwaamheidsbewijs politie voor het besturen van een klein
politievaartuig op alle binnenwateren
- van de Landelijke eenheid (na 31-12-2012) of
- van het Korps Landelijke Politiediensten (tussen 31-3-1994 en 1-12013)
• Vaarbekwaamheidsbewijs politie II voor het besturen van een klein
politievaartuig
- van het Korps Landelijke Politiediensten (na 31-3-1994) of
- van het Korps Rijkspolitie (tussen 1-11-1984 en 1-4-1994)
• Vaarbevoegdheidsbewijs voor het besturen van een klein vaartuig op alle
wateren, ingevolge deel IV van het Besluit Veiligheidsnormen en
voorschriften voor Rijksvaartuigen 1976
- van het Korps Rijkspolitie
• Militair Vaarbewijs II
- van het Genie Opleidingscentrum (van 1-1-1996 t/m 15-7-2009) of
- van de Defensie Vaarschool te Den Helder (van 1 januari 2014)
• Klein patent
• CCV diploma Aspirant Schipper + SAB-verklaring (minimaal 150
vaardagen) + examen KVB2 (voldoende) of CCV-examen navigatie 2
(voldoende)

U moet eerst volledige vrijstelling
aanvragen. 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.

• CCV diploma Aspirant Schipper + examen KVBD (voldoende) + examen
KVB2 (voldoende) of CCV-examen navigatie 2 (voldoende)
• CCV Zeilbewijs
• CCV Beperkt Groot Vaarbewijs A
• CCV Groot Vaarbewijs A (of II)
• CCV Groot patent (Rijnschipperspatent)
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U moet eerst volledige vrijstelling
aanvragen. Dit kan digitaal via Mijn
CBR (u hoeft alleen de
SAB-verklaring mee te sturen).
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Klein Vaarbewijs II
aan te vragen.
U hoeft geen vrijstelling aan te
vragen. U kunt via Mijn CBR direct
uw gezondheidsverklaring indienen
en uw Klein Vaarbewijs II
aanvragen.
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Volledige vrijstelling KVB II
Klein Vaarbewijs II - alle binnenwateren
Mits ook in het bezit van het (examen) Klein Vaarbewijs I
U bent in het bezit van het (examen) Klein Vaarbewijs I +
een van de genoemde documenten.
Diploma’s en/of certificaten:
• 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)
• Een verklaring afgegeven door de Commissie voor de stuurliedenexamens
voor de zeevaart of zeevisvaart ter verkrijging van een bovenstaand
genoemd diploma.

Wat moet u doen?
U moet eerst volledige vrijstelling
aanvragen. Dit kan digitaal via Mijn
CBR (het Klein Vaarbewijs 1 van
CCV of VAMEX hoeft u niet mee te
sturen).
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Klein Vaarbewijs II
aan te vragen.

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)
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)
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Volledige vrijstelling Groot Pleziervaartbewijs I rivieren, kanalen en meren
• CCV Beperkt Groot Vaarbewijs B (of I)
• CCV Groot Vaarbewijs B (of I)

Volledige vrijstelling Groot Pleziervaartbewijs II alle binnenwateren
• Klein patent
• Scouting diploma Machtiging bootleiding (MBL) M3 (tot 1-7-2009)

• CCV
• CCV
• CCV
• CCV

Zeilbewijs
Beperkt Groot Vaarbewijs A (of II)
Groot Vaarbewijs A (of II)
Groot patent (Rijnschipperspatent)

• CCV Klein Vaarbewijs II + CCV Groot Pleziervaartbewijs I
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Wat moet u doen?
U hoeft geen vrijstelling aan te
vragen. U kunt via Mijn CBR direct
uw gezondheidsverklaring indienen
en uw Groot Pleziervaartbewijs I
aanvragen.

Wat moet u doen?
U moet eerst volledige vrijstelling
aanvragen. Dit kan digitaal via
Mijn CBR.
Vergeet niet om via Mijn CBR ook
uw gezondheidsverklaring in te
dienen en uw Groot
Pleziervaartbewijs II aan te
vragen.
U hoeft geen vrijstelling aan te
vragen. U kunt via Mijn CBR direct
uw gezondheidsverklaring
indienen en uw Groot
Pleziervaartbewijs II aanvragen.
U hoeft geen vrijstelling aan te
vragen. U kunt via Mijn CBR direct
uw gezondheidsverklaring
indienen en uw Groot
Pleziervaartbewijs II aanvragen.
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