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Uw persoonlijke gegevens 
Kandidaatnummer

Burgerservicenummer (BSN)

CID-nummer 

Voorletters en achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats

Geboorteland

(Mobiele) telefoonnummer

E-mailadres

Beschikt u over DigiD?

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Land

Bent u niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)?

 Vul hier uw mobiele telefoonnummer in waarop u te bereiken bent.

 Vul hier uw volledige adresgegevens in.

 U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.

  U vindt dit nummer o.a. in uw dienstboekje. Als u  
dit nummer niet weet, hoeft u dit niet in te vullen.

 Vul in als dd-mm-jjjj.

huisnummer toevoeging

 Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

 Geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

  Ga naar de volgende pagina.

Vernieuwen  
EU kwalificatiecertificaat schipper

van het betaalverzoek, wordt daarom 
alle persoonsgebonden correspondentie 
verstuurd naar uw e-mailadres.

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 EU kwalificatiecertificaat schipper 
kosten in rekening. Zodra wij uw 
aanvraagformulier hebben ontvangen, 
krijgt u van ons een verzoek tot betaling 
thuisgestuurd. Na verwerking van de 
betaling krijgt u een e-mail waarin 
staat dat u het EU kwalificatiecertificaat 

Waarom dit formulier?
Dit formulier gebruikt u om het EU 
kwalificatiecertificaat schipper te 
vernieuwen. Het EU kwalificatiecertificaat 
schipper moet elke 13 jaar vernieuwd 
worden. Ook moet u het vernieuwen als 
u 60, 65 en 70 jaar oud wordt. Vanaf 70 
jaar moet u het EU kwalificatiecertificaat 
schipper om de 2 jaar vernieuwen.
Als u een specifieke vergunning op uw 
vernieuwde EU kwalificatiecertificaat wilt 
bijschrijven, dan kunt u dat ook op dit 
formulier aangeven. 

Correspondentie
Het betreft een aanvraag voor het 
vernieuwen van een digitaal EU 
kwalificatiecertificaat. Met uitzondering 

kunt downloaden op MijnCBR.nl. Als 
u niet over een DigiD beschikt wordt 
het vaardocument naar uw e-mailadres 
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 tijdens kantooruren.

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. 

 Ja
 Nee

https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm?orgurl=https%3A%2F%2Fwww.cbr.nl%2Fweb%2Fnl%2Fmijncbr.htm 
http://www.cbr.nl
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 Plak hier uw pasfoto.

Zet u op de achterkant 
uw naam en  

geboortedatum

Specifieke vergunning (optioneel)
Welke specifieke vergunning wilt  
u laten bijschrijven?

Checklist mee te zenden documenten
Voor vernieuwen  
EU kwalificatiecertificaat schipper

Voor bijschrijving specifieke  
vergunning radar

Voor bijschrijving/uitbreiding  
specifieke vergunning Rijn

Ondertekening aanvrager
Datum en handtekening  
 

Naar CBR sturen

Heeft u alles ingevuld? 

  Kruis aan welke bijschrijving(en) u wilt aanvragen. 

   Kruis aan welke documenten u meezendt. De kopieën van de documenten worden na verwerking  
door ons vernietigd en niet aan u retour gezonden.

 Bijschrijving specifieke vergunning maritieme wateren
 Bijschrijving specifieke vergunning radar
 Bijschrijving/uitbreiding specifieke vergunning Rijn:  van KMR   

    tot KMR 

 Vul de datum in van ondertekening dd-mm-jjjj.

Controleer goed of u alle vragen heeft ingevuld. Onvolledig ingevulde formulieren worden 
niet in behandeling genomen. 
Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) in een gefrankeerde envelop naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

 Een kopie Geneeskundige verklaring (ILT) of;    Niet ouder dan 3 maanden.

 Een kopie zeevaartkeuring (ILT) +  
Gezondheidsverklaring (CBR)  Niet ouder dan 3 maanden.

 Een kopie van een geldig identiteitsbewijs   Alleen als u niet ingeschreven staat 

in een Nederlandse gemeente. 

 Een recente pasfoto

 Een kopie marifooncertificaat

 Een kopie verklaring omtrent gedrag (VOG NP)  Niet nodig bij uitbreiding.

 Een kopie verklaring van vaartijd gemaakte Rijnreizen van de SAB


	01: 
	02: 
	07: 
	07a: 
	07b: 
	05: 
	06: 
	03: 
	10: 
	12: 
	20: 
	25: 
	infotekst3: Bij de aanvraag maakt u een keuze tussen het EU of het CCR kwalificatiecertificaat. Beide certificaten worden door de lidstaten van de EU en de Rijnoeverstaten van de CCR erkend en zijn geldig op alle (verbonden) binnenwateren in de EU en op de Rijn.
	infotekst: LET OP! Eerst een exemplaar bewaren op uw computer, deze vervolgens openen met de laatste versie van Acrobat Reader. Formulier invullen, printen Vervolgens ondertekenen en verzenden naar CBR, divisie CCV, zie toelichting.
	i-01: 
	keuze01: Off
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	keuze 1: Off
	keuze 2: Off
	keuze 3: Off
	50: 
	55: 
	keuze 10: Off
	keuze 15: Off
	keuze 20: Off
	keuze 25: Off
	keuze 30: Off
	keuze 55: Off
	keuze 60: Off
	keuze 65: Off
	75: 
	75-1: 
	75-2: 
	button_save: 
	button_print: 


