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Wettenbank

Binnenvaartbesluit
Geldend van 17-05-2019 t/m heden
§ 3. Vaarbewijs
Artikel 13

Voor de vaart op rivieren, kanalen en meren is de gezagvoerder voorzien van een groot,
beperkt groot, dan wel klein vaarbewijs, voor rivieren, kanalen en meren.

1

Voor de vaart op de overige binnenwateren is de gezagvoerder voorzien van een groot,
beperkt groot, dan wel klein vaarbewijs, voor alle binnenwateren.

2

Voor de toepassing van het eerste lid worden onder rivieren, kanalen en meren verstaan
de binnenwateren met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, de
Waddenzee, de Eems, de Dollard, het IJsselmeer, het IJmeer en het Markermeer met
uitzondering van de Gouwzee.

3

Artikel 14

Een groot vaarbewijs is vereist voor het voeren van:1

schepen met een lengte van ten minste 20 meter;a.

passagiersschepen;b.

veerponten die:c.

zijn bestemd of worden gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf
personen buiten de bemanningsleden, of

1°.

Door middel van de eigen mechanische voortstuwingsmiddelen een snelheid van 30
kilometer per uur of meer ten opzichte van het water kunnen bereiken;

2°.

veerboten, ofd.

sleepboten, duwboten of sleepduwboten.e.

Een groot vaarbewijs is geldig voor het voeren van schepen waarvoor een beperkt groot
vaarbewijs of een klein vaarbewijs vereist is.

2

In afwijking van het eerste lid, onder a, is een groot vaarbewijs niet vereist voor schepen
die een lengte hebben van ten minste 20 meter en minder dan 40 meter en die niet

3

https://www.overheid.nl/


3/23/2020 wetten.nl - Regeling - Binnenvaartbesluit - BWBR0025631

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025631/2019-05-17/0/Hoofdstuk3/Paragraaf3/afdrukken 2/6

behoren tot de in het eerste lid, onderdelen b tot en met e, genoemde categorieën als de
gezagvoerder op grond van het bepaalde in  in het bezit is van een geldig
beperkt groot vaarbewijs.

artikel 15

Het eerste lid, onderdeel e, is niet van toepassing op sleepboten, duwboten of
sleepduwboten met een lengte van minder dan 15 meter, indien:

4

ze blijkens een verklaring van Onze Minister uitsluitend worden gebruikt als
pleziervaartuig; en

a.

ze overeenkomstig de voorwaarden gesteld op die verklaring worden gebruikt.b.

Artikel 15

Een beperkt groot vaarbewijs is vereist voor het voeren van:1

schepen met een lengte van ten minste 20 meter en minder dan 40 meter, met
uitzondering van:

a.

pleziervaartuigen met een lengte van minder dan 25 meter, en1°.

schepen die behoren tot de in , genoemde
categorieën, of

2°. artikel 14, eerste lid, onderdelen b, c, d en e

sleepboten, duwboten of sleepduwboten met een lengte van ten minste 25 meter en
minder dan 40 meter, indien:

b.

ze blijkens een verklaring van Onze Minister uitsluitend worden gebruikt als
pleziervaartuig, en

1°.

ze overeenkomstig de voorwaarden gesteld op die verklaring worden gebruikt.2°.

Een beperkt groot vaarbewijs is geldig voor het voeren van een schip waarvoor een klein
vaarbewijs vereist is.

2

Artikel 16

Een klein vaarbewijs is vereist voor het voeren van:

schepen met een lengte van ten minste 15 en minder dan 20 meter die niet behoren tot
de in ;

a.
artikel 14, eerste lid, onderdelen b, c, en d, bedoelde categorieën

pleziervaartuigen met een lengte van ten minste 15 meter en minder dan 25 meter;b.

sleepboten, duwboten of sleepduwboten met een lengte van ten minste 15 meter en
minder dan 25 meter, indien:

c.
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ze blijkens een verklaring van Onze Minister uitsluitend worden gebruikt als
pleziervaartuig, en

1°.

ze overeenkomstig de voorwaarden gesteld op die verklaring worden gebruikt, of2°.

schepen met een lengte van minder dan 15 meter die door middel van de eigen
mechanische voortstuwingsmiddelen een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur ten
opzichte van het water kunnen bereiken, en niet behoren tot de in 

, genoemde schepen.

d.

artikel 14, eerste lid,
onderdelen b, c, d en e

Artikel 17

Het bezit van een vaarbewijs is niet vereist voor het voeren van:1

schepen die uitsluitend door spierkracht worden voortbewogen;a.

drijvende werktuigen die zich bevinden in een grind- of zandgat;b.

bunkerstations.c.

Geen verplichting tot het bezit van een vaarbewijs geldt voor de gezagvoerder die in het
bezit is van een bij regeling van Onze Minister aangewezen krachtens de Herziene
Rijnvaartakte afgegeven geldig gelijkwaardig vaarbewijs of van een geldig gelijkwaardig
vaarbewijs als bedoeld in .

2

artikel 25, derde lid, van de wet

Geen verplichting tot het bezit van een vaarbewijs geldt voor de gezagvoerder van een
zeeschip:

3

indien zich een persoon aan boord bevindt die in het bezit is van een geldig groot
vaarbewijs, van een bij regeling van Onze Minister aangewezen krachtens de Herziene
Rijnvaartakte afgegeven daaraan gelijkwaardig geldig vaarbewijs of van een daaraan
gelijkwaardig geldig vaarbewijs als bedoeld in ; of

a.

artikel 25, derde lid, van de wet

niet zijnde een sleepboot:b.

die gebruik dient te maken van een loods en zich bevindt op de scheepvaartwegen,
bedoeld in de , en ;

1°.
artikelen 10, eerste lid 11, van de Scheepvaartverkeerswet

die van de loodsplicht is vrijgesteld op grond van 
 of waarvoor ontheffing is verleend op grond van 

, en zich bevindt op de scheepvaartwegen, bedoeld onder 1°; of

2°. artikel 10, tweede lid, van de
Scheepvaartverkeerswet artikel 10,
derde lid, van die wet

die zich bevindt in de haven van Scheveningen.3°.

Geen verplichting tot het bezit van een vaarbewijs geldt voor de gezagvoerder, indien:4

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023009&artikel=25&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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de gezagvoerder is voorzien van een door Onze Minister aangewezen bewijs van
bekwaamheid dat is erkend ingevolge , of

a.
artikel 25, derde lid, van de wet

de gezagvoerder of een ander lid van de dekbemanning is voorzien van een door Onze
Minister aangewezen aanvullend bewijs van bekwaamheid voor de binnenvaart dat is
afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit in het buitenland.

b.

Artikel 18

Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld houdende vrijstelling van de
vaarbewijsplicht, indien naar het oordeel van Onze Minister de veilige vaart voldoende
gewaarborgd is.

1

De in het eerste lid genoemde regels betreffen in elk geval de voorschriften voor afgifte
en intrekking van vrijstellingsbewijzen.

2

Artikel 19

Bij regeling van Onze Minister worden vorm en inhoud van de vaarbewijzen vastgesteld.

Artikel 20

Bij de aanvraag tot afgifte van een vaarbewijs worden overgelegd:1

de geneeskundige verklaring, niet ouder dan dertien weken, of een eigen verklaring als
bedoeld in ;

a.
artikel 26, eerste lid

het getuigschrift dat betrekking heeft op het examen voor het verlangde vaarbewijs
onderscheidenlijk een bewijs van bekwaamheid voor de binnenvaart dat door Onze
Minister is erkend;

b.

overige, bij regeling van Onze Minister nader te regelen, bescheiden.c.

Onverminderd het eerste lid toont de aanvrager bij de aanvraag tot afgifte van een
beperkt groot vaarbewijs of een groot vaarbewijs op bij regeling van Onze Minister te
bepalen wijze aan dat hij een vaartijd heeft doorlopen van drie jaren respectievelijk vier
jaren.

2

Een jaar vaartijd als bedoeld in het tweede lid bestaat uit 180 effectieve vaardagen.
Binnen een periode van 365 opeenvolgende dagen kunnen maximaal 180 dagen als
vaartijd worden meegerekend.

3

In het geval van ongeldigverklaring van het vaarbewijs mag bij een nieuwe aanvraag tot
afgifte geen gebruik worden gemaakt van een eerder overgelegd getuigschrift of erkend
bewijs van bekwaamheid voor de binnenvaart.

4
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Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gegeven omtrent de toelating van de
aanvrager tot het onderzoek en de wijze van onderzoek als bedoeld in 

.

5
artikel 26, tweede

lid, onderdeel b, van de wet

Artikel 21

In plaats van een document als bedoeld in , kan worden
overgelegd:

artikel 20, eerste lid, onderdeel b

een ten minste gelijkwaardig geldig vaarbewijs, ofa.

een ten minste gelijkwaardig vaarbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren uitsluitend door
het verstrijken van de geldigheidsduur.

b.

Artikel 22

Een groot vaarbewijs en een beperkt groot vaarbewijs, afgegeven voor de 50-jarige
leeftijd van de houder, zijn geldig tot de dag waarop hij de leeftijd van 50 jaar en dertien
weken heeft bereikt.

1

Een groot vaarbewijs en een beperkt groot vaarbewijs, afgegeven aan de houder na het
bereiken van de leeftijd van 50 jaar, zijn geldig tot de dag waarop de houder de leeftijd
van 65 jaar en dertien weken heeft bereikt in bij regeling genoemde gevallen, mits zij
samen met de geneeskundige verklaring, bedoeld in , worden
getoond.

2

artikel 28 van de wet

Een groot vaarbewijs en een beperkt groot vaarbewijs zijn na de dag waarop de houder
de leeftijd van 65 jaar en dertien weken heeft bereikt slechts geldig in bij regeling
genoemde gevallen, mits zij samen met de geneeskundige verklaring, bedoeld in 

, worden getoond.

3

artikel
28 van de wet

Artikel 23

Het vaarbewijs wordt binnen twee weken na ongeldigverklaring als bedoeld in 
 bij Onze Minister ingeleverd.

1 artikel 30
van de wet

Onze Minister kan degene wiens vaarbewijs ongeldig is verklaard geheel of gedeeltelijk
ontheffing van het examen verlenen.

2

Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld met betrekking tot het in dit
artikel bepaalde.

3

Artikel 24

Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld omtrent de verstrekking van gegevens
betreffende afgegeven en ongeldige vaarbewijzen, bedoeld in . Die regelsartikel 35 van de wet

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023009&artikel=26&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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betreffen:

de gegevens die verstrekt worden;a.

de aanwijzing van degenen die namens Onze Minister gegevens verstrekken;b.

de wijze waarop de gegevens verstrekt worden; enc.

de wijze waarop de houder van het ongeldige vaarbewijs in kennis wordt gesteld van de
verstrekking van zijn gegevens.

d.

Artikel 24a

De geldigheid van het vaardocument, bedoeld in , is van rechtswege geschorst
gedurende de periode dat het ingevolge de 

 onderscheidenlijk , is ingevorderd maar nog niet
overhandigd.

artikel 33a
artikelen 35a, eerste lid, van de

Scheepvaartverkeerswet 42, eerste lid, van de wet

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004364&artikel=35a&g=2020-03-23&z=2020-03-23
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