Vrijstellingen
Onderstaand overzicht is een globale samenvatting van de officieel geldende tekst die opgenomen is
in Bijlage 7.2 Binnenvaartregeling (BVR) v.w.b. examen KVB 1 en 2 en Bijlage 2 Examenreglement CWO-GMS
v.w.b. examen CWO-GMS. Aan deze globale samenvatting kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.
Vrijstellingen Klein Vaarbewijs I
De volgende Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid geven een volledige vrijstelling van de examenverplichting
voor het Klein Vaarbewijs I voor rivieren, kanalen en meren:
 Groot Vaarbewijs B (of I), dan wel Beperkt Groot Vaarbewijs B of Sportpatent.
 Vaarbekwaamheidsbewijs politie I, voor het besturen van een klein politievaartuig, afgegeven door het Korps
Landelijke Politiediensten (na 31 maart 1994) of door het Korps Rijkspolitie (tussen 1 november 1984 en 1 april
1994).
 Militair Vaarbewijs I, afgegeven door het Genie Opleidingscentrum (van 1 januari 1996 tot en met 15 juli 2009)
of afgegeven door de Defensie Vaarschool te Den Helder in de periode van 1 juni 2008 tot 1 januari 2017.
 Diploma Aspirant Schipper (CCV) in combinatie met het diploma beperkt examen Klein Vaarbewijs (KVBD) of
minimaal 150 vaardagen (SAB verklaring, geen dienstboekje).
Vrijstellingen Klein Vaarbewijs II
De volgende Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid en diploma's geven een volledige vrijstelling van de
examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs II voor alle binnenwateren:
 Diploma's stuurman/schipper, kapitein en bootman zoals opgenomen in het Centraal Register
Beroepsopleidingen met codes 10650, 10651, 10653, 93110, 91900 en 93030.
 Diploma’s eerste en tweede stuurman voor de grote handelsvaart of het kennisbewijs Hoger/Middelbaar
Maritiem Officier, samen met het getuigschrift van de centrale opleiding van aspirant-loodsen (COAL).
 Groot Vaarbewijs A (of II), Zeilbewijs dan wel Beperkt Groot Vaarbewijs A.
 Groot patent (Rijnschipperspatent) of klein patent.
 Vaarbekwaamheidsbewijs politie afgegeven door de Landelijke eenheid na 31 december 2012 voor het besturen
van een klein politievaartuig op alle binnenwateren.
 Vaarbekwaamheidsbewijs politie afgegeven door het Korps Landelijke Politiediensten tussen 31 maart 1994 en
1 januari 2013 voor het besturen van een klein politievaartuig op alle binnenwateren.
 Vaarbekwaamheidsbewijs politie II, voor het besturen van een klein politievaartuig, afgegeven door het Korps
Landelijke Politiediensten (na 31 maart 1994) of door het Korps Rijkspolitie (tussen 1 november 1984 en 1 april
1994).
 Vaarbevoegdheidsbewijs voor het besturen van een klein vaartuig op alle wateren afgegeven door het Korps
Rijkspolitie, ingevolge deel IV van het Besluit Veiligheidsnormen en voorschriften voor Rijksvaartuigen 1976.
 Militair Vaarbewijs II, afgegeven door het Genie Opleidingscentrum in de periode van 1 januari 1996 tot en met
15 juli 2009 of afgegeven door de Defensie Vaarschool te Den Helder in de periode van 1 juni 2008 tot 1
januari 2017.
 Diploma Aspirant Schipper (CCV) in combinatie met of het diploma beperkt examen Klein Vaarbewijs (KVBD) of
minimaal 150 vaardagen (SAB verklaring, geen dienstboekje) en het deelcertificaat navigatie 2 van het CCV.
Behalve deze vrijstellingen zijn er nog een aantal diploma's en getuigschriften die in combinatie met het Klein
Vaarbewijs I die zonder verder examen recht geven op een Klein Vaarbewijs II. Verder is het ook mogelijk op basis
van deze diploma's en/of certificaten een gedeeltelijke vrijstelling te krijgen en een zogenaamd beperkt examen af te
leggen.
Voor de volledige informatie hierover verwijzen wij u naar bijlage 7.2. van de binnenvaartregeling.
Buitenlandse vaarbewijzen genoemd in bijlage 7.1. en 7.2. van de binnenvaartregeling worden wel als gelijkwaardig
vaarbewijs erkend op basis van internationale afspraken, maar geven geen recht op afgifte van een Nederlands Klein
Vaarbewijs. Deze worden alleen afgegeven op basis van de in bijlage 7.2. genoemde Nederlandse diploma's en
bewijzen van vaarbekwaamheid.
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Vrijstellingen Groot Pleziervaartbewijs
Een Groot Pleziervaartbewijs II (alle binnenwateren) wordt verstrekt aan de houder van een:
 Zeilbewijs
 Groot patent (Rijnschipperspatent) of Klein patent
 Scouting diploma Machtiging bootleiding (MBL) M3 (afgegeven vóór 1 juli 2009)
In alle gevallen geldt dat de aanvrager een eigen verklaring dient in te vullen waaruit blijkt dat hij lichamelijk en
geestelijk voldoende geschikt is voor het voeren van een binnenschip.
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