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– –  Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

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

 U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.

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

 Ga verder op de volgende pagina.

 Heeft u geen kandidaatnummer, vul dan uw Burgerservicenummer (BSN) in.

Aanvraagformulier vrijstelling
Binnenvaart

Uw persoonlijke gegevens

Kandidaatnummer *

Burgerservicenummer (BSN)

Achternaam *

Geboortedatum *

Geboorteplaats

Geboorteland *

Nationaliteit *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Waarom dit formulier?
Met dit formulier dient u een verzoek in tot 
vrijstelling voor één of meerdere Binnenvaart 
theorie-examens.
Op onze website www.cbr.nl vindt u de 
Vrijstellingentabel Schipper. Hier ziet u op 
basis van welke diploma’s u een vrijstelling 
kunt aanvragen en voor welk(e) examen(s) 
de vrijstelling geldt. 

Procedure 
De procedure voor het aanvragen van een 
vrijstelling is als volgt:

1. Indienen van de aanvraag
Stuur het ingevulde formulier samen met
een kopie van relevante diploma(’s)* naar:
klantenservice.ccv@cbr.nl of CBR, divisie
CCV, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk.

Indien u niet meer in bezit bent van uw 
originele diploma kunt u een uittreksel uit 
het diplomaregister van DUO aanleveren. Dit 

digitale uittreksel is een pdf-document en is 
voorzien van een handtekening. 
Dit is het bewijs dat het document afkomstig 
is van DUO. 
Het uittreksel heeft dezelfde waarde als een 
kopie van uw diploma. 

*Het CBR kan steekproefsgewijs de echtheid
van de documenten controleren als er
wordt getwijfeld aan de echtheid van de
toegezonden documenten.
Niet leesbare en onvolledige aanvragen
nemen wij niet in behandeling.

2. Beoordeling vrijstelling
Wij streven ernaar om uw verzoek zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken, af te
handelen. De uitkomst ontvangt u per mail.

Beoordeling diploma
Als uw diploma niet in de vrijstellingsregeling 
is opgenomen, dan moet u ook de 
eindtermen van uw opleiding opsturen. 

Alleen dan kan uw diploma beoordeeld 
worden.

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.

* Verplichte invulvelden.
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https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/binnenvaart/diplomas-binnenvaart.htm
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/beroepsexamen-doen/hoe-gaat-het-ondernemersexamen.htm
http://www.cbr.nl/privacy
mailto:mailto:privacy%40cbr.nl%0D?subject=
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– –  Vul de datum in van ondertekening.

 Reglementen 1

 Reglementen 2

 Navigatie 1

 Navigatie 2

 Kennis vaarwater

 Laden en lossen

 Motorkennis

 Kennis schip

 Veiligheid en milieu

  S.v.p. aankruisen waar u vrijstelling voor aanvraagt.

 Let op: het is belangrijk dat u uw handtekening binnen het kader plaatst.

Ondergetekende verklaart door ondertekening bekend te zijn met de examenvoorwaarden van 
CBR, die u kunt raadplegen op onze website. De algemene examenvoorwaarden worden op 
verzoek toegestuurd en is ook te vinden op onze website.

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Land

Gewenste vrijstelling

Aantal ingestuurde diploma’s

Ondertekening aanvrager

Datum en handtekening 
aanvrager 

Graag handtekening plaatsen  
met een zwart schrijvende pen.

Naar CBR sturen

Heeft u alles ingevuld? Stuur dit ondertekende formulier naar klantenservice.ccv@cbr.nl of in een  
gefrankeerde envelop naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Bent u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

huisnummer toevoeging Vul hier uw volledige adresgegevens in.
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https://www.cbr.nl/nl/service/nl/beroepsexamen-doen.htm 
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