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EU kwalificatiecertificaat schipper
omwisseling (beperkt) groot  
vaarbewijs A/B, Rijnpatent 
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Waarom dit formulier?
Dit formulier gebruikt u om uw 
Nederlandse vaardocument, (beperkt) 
groot vaarbewijs A of B of Rijnpatent, 
om te wisselen voor een digitaal EU 
kwalificatiecertificaat schipper. 

Als u in het bezit bent van een 
Nederlands bewijs voor riviergedeelten, 
dan krijgt u dit bijgeschreven op het EU 
kwalificatiecertificaat. 

Heeft u nu een bijschrijving radar, dan 
wordt deze overgenomen op het EU 
kwalificatiecertificaat.
Een buitenlandse vaarbewijs of Rijnpatent 
kunt u alleen in het land van uitgifte 
omwisselen.

Vul het formulier volledig in. Onvolledig 
invulde formulieren kunnen niet in 
behandeling worden genomen.

staat dat u het EU kwalificatiecertificaat 
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. 

Correspondentie
Het betreft een aanvraag voor een  
digitaal EU kwalificatiecertificaat. Met 
uit zon dering van het betaalverzoek, 
wordt daarom alle persoonsgebonden 
correspondentie verstuurd naar uw 
e-mailadres. 

Procedure
Stuur het ingevulde formulier samen  
met de benodigde documenten op  
naar: CBR, divisie CCV, Postbus 1810, 
2280 DV Rijswijk.

Het CBR brengt voor de afgifte van  
het EU kwalificatiecertificaat schipper 
kosten in rekening. Nadat uw aanvraag in 
behandeling is genomen ontvangt u een 
brief met betaalinformatie. Na verwerking 
van de betaling krijgt u een e-mail waarin 

Uw persoonlijke gegevens 
Kandidaatnummer

Burgerservicenummer (BSN)

CID-nummer 

Voorletters en achternaam 

Geboortedatum 

Geboorteplaats

Geboorteland

Mobiele telefoonnummer

E-mailadres

Bent u niet in Nederland woonachtig?
Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Land

 Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden.

 Vergeet niet uw e-mailadres te vermelden.

 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.

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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Checklist
Ik ben in het bezit van een

Mee te zenden documenten

Ondertekening aanvrager
Datum en handtekening  
 

Naar CBR sturen

Heeft u alles ingevuld? 

  Kruis hier aan welke document(en) u al in uw bezit heeft. 

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

 Nederlands (beperkt) groot vaarbewijs B

 Nederlands (beperkt) groot vaarbewijs B met bewijs voor riviergedeelten

 Nederlands (beperkt) groot vaarbewijs A

 Nederlands Rijnpatent  

 Een recente pasfoto

 Een kopie van een geldig identiteitsbewijs     Alleen als u niet ingeschreven staat       
        in een Nederlandse gemeente.

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

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

 Een kopie radarbevoegdheid     Alleen als deze nog niet op uw huidige  
       Vaarbewijs of Rijnpatent staat vermeld.

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

Door dit aanvraagformulier te ondertekenen vraagt de ondergetekende een omwisseling aan van het 
Nederlandse vaardocument voor een EU kwalificatiecertificaat schipper.

Controleer goed of u het formulier volledig heeft ingevuld. Onvolledig ingevulde formulieren 
kunnen niet in behandeling worden genomen.

Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) in een gefrankeerde envelop naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

– –

 Plak hier uw pasfoto.

Zet u op de  
achterkant uw  

naam en  
geboortedatum.
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