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D5 Als gelijkwaardig erkend vaarbevoegdheidsbewijs 
 

 
 

I. Vaarbevoegdheidsbewijzen van de lidstaten 
 

Land 
Naam van het 

gelijkwaardig erkende 
bewijs 

Aanvullende voorwaarden 
Voor de afgifte 

bevoegde nationale 
autoriteit(en) 

Model van het 
gelijkwaardig 

erkende bewijs 

D Schifferpatent A - voor de geldigheid van dit vaarbewijs 
op het riviergedeelte tussen Iffezheim 
(km 335,92) en het Spijksche Veer (km 
857,40) moet tevens een bewijs voor 
riviergedeelten overeenkomstig het in 
bijlage D3 bij het Reglement betreffende 
het Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
vermelde model worden voorgelegd. 

Generaldirektion 
Wasserstraßen und 
Schifffahrt 
Am Probsthof 51 
D-53121 Bonn 
Email: 
gdws@wsv.bund.de 
Tel. +49 228/42968-0 
 

Model 
D Schifferpatent B 

NL Groot vaarbewijs A - voor de geldigheid van dit vaarbewijs 
op het riviergedeelte tussen Iffezheim 
(km 335,92) en het Spijksche Veer (km 
857,40) moet tevens een bewijs voor 
riviergedeelten overeenkomstig het in 
bijlage D3 bij het Reglement betreffende 
het Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
vermelde model worden overgelegd, 
- de houder moet ten minste 21 jaar oud 
zijn. 

CBR, divisie CCV 
Lange Kleiweg 30 
2288 GK Rijswijk ZH 
 
Postbus 1810 
NL-2280 DV Rijswijk ZH 

Model 
afgegeven met 
ingang van 12 
oktober 2016 

 
 
 

Model 
afgegeven tot en 
met 11 oktober 

2016 

NL Groot vaarbewijs B 

NL Groot vaarbewijs I - voor de geldigheid van dit vaarbewijs 
op het riviergedeelte tussen Iffezheim 
(km 335,92) en het Spijksche Veer (km 
857,40) moet tevens een bewijs voor 
riviergedeelten overeenkomstig het in 
bijlage D3 bij het Reglement betreffende 
het Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
vermelde model worden overgelegd, 
- de houder moet ten minste 21 jaar oud 
zijn,  
- de houder is slechts tot het bereiken 
van de leeftijd van 50 jaar gerechtigd op 
de Rijn te varen. 

Tot 1 maart 2001 
afgegeven door het KOFS 

Model 
NL Groot vaarbewijs II 
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Land 

Naam van het 
gelijkwaardig 

erkende 
bewijs 

Aanvullende voorwaarden 
Voor de afgifte bevoegde nationale 

autoriteit(en) 

Model van 
het 

gelijkwaardig 
erkende 
bewijs 

B Vaarbewijs A/B 

- voor de geldigheid van dit 
vaarbewijs op het riviergedeelte 
tussen Iffezheim (km 335,92) en het 
Spijksche Veer (km 857,40) moet 
tevens een bewijs voor 
riviergedeelten overeenkomstig het 
in bijlage D3 bij het Reglement 
betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
vermelde model worden 
overgelegd, 
- de houder moet ten minste 21 jaar 
oud zijn, 
- de houder moet vanaf het 
bereiken van de leeftijd van 50. jaar 
een bewijs van lichamelijke en 
geestelijke geschiktheid conform 
bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
voorleggen, dat volgens de door de 
Rijnvaartreglementering 
voorgeschreven modaliteiten moet 
worden verlengd. 

Vlaamse Waterweg nv 
Hoogmolendijk 1 
B-2900 Schoten 
Tel.: +32 11 24 40 83 
binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be 

Model 
afgegeven 
met ingang 

van 
1 juni 2019 

 
Model 

afgegeven 
met ingang 

van 1 januari 
2018 

(MOW) 
 

Model 
afgegeven tot 

en met 31 
december 

2017 (FOD) 

B 
Certificat de 
conduite A/B 

Service Public de Wallonie 
Direction de la Réglementation et du Contrôle 
des Voies hydrauliques 
Rue Canal de l’Ourthe 9 B-4031 Liège 

Model 
afgegeven 
met ingang 

van 1 januari 
2018 

 
 

Model 
afgegeven tot 

en met 31 
december 

2017 (FOD) 

CH Hochrheinpatent 

- voor de geldigheid van dit 
vaarbewijs op het riviergedeelte 
tussen Iffezheim (km 335,92) en het 
Spijksche Veer (km 857,40) moet 
tevens een bewijs voor 
riviergedeelten overeenkomstig het 
in bijlage D3 bij het Reglement 
betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
vermelde model worden 
voorgelegd. 

Schweizerische Rheinhäfen 
Direktion 
Postfach 
CH-4019 Basel 
 
info@portof.ch Model 
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Duits model 
 

Schifferpatent für die Binnenschifffahrt A und B 
(85 mm x 54 mm – basiskleur blauw, overeenkomstig ISO-norm 7810) 

 

 

(voorzijde) 
 

 
 
 

(achterzijde) 
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Nederlands model 
 

Groot vaarbewijs A en B voor de binnenvaart (afgegeven met ingang van 12 oktober 2016) 
 
 

(voorzijde) 
 

 
(achterzijde) 
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Groot vaarbewijs A en B voor de binnenvaart (afgegeven tot en met 11 oktober 2016) 
(85 mm x 54 mm – achtergrond blauw) 
 

(Voorzijde) 
 

 
 

(Achterzijde) 
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Groot vaarbewijs I en II: 
 

 
 
 
 
 
 

(Voorzijde) 
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Groot vaarbewijs I*) 
 

(Achterzijde) 
 

 
 
Groot vaarbewijs II*) 
 

 
 
 
__________ 
 
*) Dit document kan ook door de „Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, De Directeur-Generaal Scheepvaart en 

Maritieme Zaken“ worden afgegeven. 
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Belgische modellen 
 

 
Waals model 
 

(Voorzijde) 
 

 
 
 

(Achterzijde) 
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Vlaams model 
(Model afgegeven met ingang van 1 juni 2019) 

(Voorzijde) 
 

 

(Achterzijde) 
 

 

  



Oktober 2022 

Vlaams model 
(Model afgegeven met ingang van 1 januari 2018) 
 

(Voorzijde) 
 

 
 
 

(Achterzijde) 
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Belgisch model 
 

ISO 7810-conforme kaart 
(afgegeven tot 31 december 2017) 
 

(Voorzijde) 
 

 
  

 

(Achterzijde) 
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Zwitsers model 
 
 

(Voorzijde) 
 

 
 
 

(Achterzijde) 
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II – Vaarbevoegdheidsbewijs van derde landen 
 

Land 
Naam van het 
gelijkwaardig 

erkende bewijs
Aanvullende voorwaarden 

Voor de afgifte bevoegde 
nationale autoriteit(en) 

Model van het 
gelijkwaardig 

erkende bewijs

RO Vaarbewijs A 

- voor de geldigheid van dit vaarbewijs op 
het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 
335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) 
moet tevens een bewijs voor riviergedeelten 
overeenkomstig het in bijlage D3 bij het 
Reglement betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde 
model worden overgelegd, 
- de houder moet ten minste 21 jaar oud 
zijn, 
- de houder moet vanaf het bereiken van de 
leeftijd van 50. jaar een bewijs van 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid 
conform bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn overleggen, dat volgens de door de 
Rijnvaartreglementering voorgeschreven 
modaliteiten moet worden verlengd.

Autorité navale roumaine, 
Constanta Port No. 1, 900900 
Constanta, Roumanie 
Tel : 0241/616.129 ; 
0241/60.2229 
Fax: 0241/616.229 ; 
0241/60.1996 
Email : rna@rna.ro 

Model 

RO Vaarbewijs B Model 

CZ1 

Vaarbewijs van 
kapitein klasse I (B) 

(geldig tot 
31.12.2017) 

- voor de geldigheid van dit vaarbewijs op 
het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 
335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) 
moet tevens een bewijs voor riviergedeelten 
overeenkomstig het in bijlage D3 bij het 
Reglement betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde 
model worden overgelegd, 
- de houder moet vanaf het bereiken van de 
leeftijd van 50 jaar een bewijs van 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid 
conform bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn overleggen, dat volgens de door de 
Rijnvaartreglementering voorgeschreven 
modaliteiten moet worden verlengd.

Státní plavební správa,  
Jankovcova 4 
Praha 7 
170 04 
Tsjechische Republiek 
Tel. +420 234 637 240 
kuzminski@spspraha.cz 
bimka@spsprha.cz 
 

Model 

CZ2 

Vaarbewijs categorie 
B 

(van kracht vanaf 
15.03.2015) 

Model 

PL3 Vaarbewijs type A 

- op het riviergedeelte tussen de sluizen van 
Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer 
(km 857,40) moet tevens een bewijs voor 
riviergedeelten overeenkomstig het in 
bijlage D3 van het Reglement betreffende 
het Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
vermelde model worden overgelegd, 
- de houder moet vanaf het bereiken van de 
leeftijd van 50 jaar een bewijs van 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid 
conform bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn overleggen, dat volgens de door dat 
Reglement voorgeschreven modaliteiten 
moet worden verlengd. 

Inland Navigation Office in 
Bydgoszcz 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Bydgoszczy 
ul. Konarskiego 1/3  
85-066 Bydgoszcz  
urzad@bydg.uzs.gov.pl 
Tel. +48 52 320 42 30 
Fax +48 52 320 42 24 
Inland Navigation Office in 
Gdansk 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Gdańsku 
ul. Na Stoku 50  
80-874 Gdańsk 
urzad@gda.uzs.gov.pl 
Tel. +48 58 301 84 14 
Fax +48 58 346 21 55 
Inland Navigation Office in 
Gizycko 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Giżycku 
ul. Łuczańska 5  
11-500 Giżycko  
urzad@giz.uzs.gov.pl 
Tel. +48 87 428 56 51 

Model 

 
1  In werking getreden amendering (Besluit 2015-I-10) 
2  In werking getreden amendering (Besluit 2015-I-10) 
3  In werking getreden amendering (Besluit 2010-II-5) 
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Land 
Naam van het 
gelijkwaardig 

erkende bewijs
Aanvullende voorwaarden 

Voor de afgifte bevoegde 
nationale autoriteit(en) 

Model van het 
gelijkwaardig 

erkende bewijs

Vaarbewijs type B 

Fax +48 87 428 56 51 
Inland Navigation Office in 
Kedzierzyn-Kozle 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Kędzierzynie-Koźlu 
ul. Chełmońskiego 1  
47-206 Kędzierzyn-Koźle  
urzad@k-k.uzs.gov.pl 
Tel. +48 77 472 23 60 
Fax +48 77 472 23 61 
Inland Navigation Office in Krakow 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Krakowie  
ul. Ujastek 1 
31-752 Kraków 
urzad@kr.uzs.gov.pl 
Tel. +48 12 448 10 58 
Fax +48 12 448 10 61 
Inland Navigation Office in 
Szczecin 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie  
Plac Batorego 4  
70-207 Szczecin  
urzad@szn.uzs.gov.pl 
Tel. +48 91 434 02 79  
Fax +48 91 434 01 29 
Inland Navigation Office in 
Warszawa 
Urząd Zeglugi Śródlądowej w 
Warszawie 
ul. Modlińska 17  
03-199 Warszawa 
urzad@waw.uzs.gov.pl 
Tel. +48 22 635 93 30 
Fax +48 22 635 93 30 
Inland Navigation Office in 
Wroclaw 
Urząd Zeglugi Śródlądowej we 
Wrocławiu 
ul. pl. Powstańców Warszawy 1  
50-153 Wrocław 
urzad@wroc.uzs.gov.pl 
Tel. +48 71 329 18 93 
Fax +48 71 329 18 93 

Model 

SK4 

Vaarbewijs van 
kapitein klasse A 

- voor de geldigheid van dit vaarbewijs op 
het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 
335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) 
moet tevens een bewijs voor riviergedeelten 
overeenkomstig het in bijlage D3 bij het 
Reglement betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde 
model worden overgelegd, 
- de houder moet vanaf het bereiken van de 
leeftijd van 50 jaar een bewijs van 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid 
conform bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn overleggen, dat volgens de door de 
Rijnvaartreglementering voorgeschreven 
modaliteiten moet worden verlengd.

Dopravný úrad  
Divízia vnútrozemskej plavby 
Letisko M. R. Štefánika 
823 05 Bratislava 
Slowaakse Republiek 
 
Tel. + 421 2 333 00 217 
plavba@nsat.sk 

Model 

Vaarbewijs van 
kapitein klasse I (B)  
Preukaz odbornej 
spôsobilostiLlodný 

kapitán I. triedy 
kategórie B 

Model 

AT5 

Kapiteinspatent A 

- voor de geldigheid van dit vaarbewijs op 
het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 
335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) 
moet tevens een bewijs voor riviergedeelten 
overeenkomstig het in bijlage D3 bij het 
Reglement betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde 
model worden overgelegd, 
- de houder moet vanaf het bereiken van de 
leeftijd van 50 jaar een bewijs van 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid 

Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
Oberste Schifffahrtsbehörde 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
Österreich 
 
Tel. +431 71162 655704 
Fax +431 71162 655799 
w1@bmvit.gv.at 

Model 

Kapiteinspatent B 
Kapitänspatent 

Model 

 
4  Definitieve inwerkingtreding (Besluit 2012-II-11) 
5  Definitieve inwerkingtreding (Besluit 2015-I-10) 
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Land 
Naam van het 
gelijkwaardig 

erkende bewijs
Aanvullende voorwaarden 

Voor de afgifte bevoegde 
nationale autoriteit(en) 

Model van het 
gelijkwaardig 

erkende bewijs
conform bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn overleggen, dat volgens de door de 
Rijnvaartreglementering voorgeschreven 
modaliteiten moet worden verlengd.

BG6 
Binnenvaartpatent 

Schifferpatent für die 
Binnenschiffahrt 

- op het riviergedeelte tussen de sluizen van 
Iffezheim (km 335,92) en het Spijksche Veer 
(km 857,40) moet tevens een bewijs voor 
riviergedeelten overeenkomstig het in 
bijlage D3 van het Reglement betreffende 
het Scheepvaartpersoneel op de Rijn 
vermelde model worden overgelegd; 
- de houder moet vanaf het bereiken van de 
leeftijd van 50 jaar een bewijs van 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid 
conform bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn voorleggen, dat volgens de door dat 
Reglement voorgeschreven modaliteiten 
moet worden verlengd.

Bulgarian Maritime 
Administration (BMA) 
 
Ruse 7000 
20 Pristanistna St.  
stw.rs@marad.bg 
Tel +359 82 815 815 
Fax +359 82 824 009 
 

Model 

HU Vaarbewijs Klasse A 

- voor de geldigheid van dit vaarbewijs op 
het riviergedeelte tussen Iffezheim (km 
335,92) en het Spijksche Veer (km 857,40) 
moet tevens een bewijs voor riviergedeelten 
overeenkomstig het in bijlage D3 bij het 
Reglement betreffende het 
Scheepvaartpersoneel op de Rijn vermelde 
model worden overgelegd, 
- de houder moet vanaf het bereiken van de 
leeftijd van 50. jaar een bewijs van 
lichamelijke en geestelijke geschiktheid 
conform bijlage B3 van het Reglement 
betreffende het Scheepvaartpersoneel op 
de Rijn overleggen, dat volgens de door de 
Rijnvaartreglementering voorgeschreven 
modaliteiten moet worden verlengd. 

Vanaf 1 april 2021: 
KAV Közlekedési Alkalmassági 
és Vizsgaközpont 
Cím: 1033 Budapest, Polgár 
utca 8-10. 
Hongarije 
Tel.: +36-1-814-1807 
E-mail: hajozas@kavk.hu 
 
https://vizsgakozpont.hu/hajoza
s 
 
Tot en met 31 maart 2021: 
Nemzeti Közlekedési Hatóság / 
Autorité Nationale de Transport 
Stratégiai és Módszertani 
Igazgatóság / Direction de 
Stratégique et  Méthdologique 
Hajózási és Légiközlekedési 
Főosztály / Département de la 
Navigation et l’Aviation Civile 
 
Adresse postale : 
1389 Budapest 62 Pf. 102 
 
Situation : 
1066 Budapest, 
Teréz körút 62 
Hongarije 
 
Tel. +36 1 815 9646 
Fax +36 1 815 9659 
E-mail :  
hajozaslegikozlekedesfoo.smi@
nkh.gov.hu

Model afgegeven 
met ingang van 1 

april 2021 
 

Model afgegeven 
tot en met 31 maart 

2021 

HU Vaarbewijs Klasse B 

Model afgegeven 
met ingang van 1 

april 2021 
 

Model afgegeven 
tot en met 31 maart 

2021 

 
  

 
6  In werking getreden amendering (Besluit 2011-II-16) 
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Model van de Roemeense vaarbevoegdheidsbewijzen 

van de klassen A en B 
 

Vaarbevoegdheidsbewijs klasse A 
 
 

(Voorzijde) 
 

 
 
 
 (Achterzijde) 
 

 
 
 

1. Naam van de houder 
2. Voornaam 
3. Geboortedatum en plaats 
4 Datum van afgifte 
5. Volgnummer van het bewijs 
6. Pasfoto van de houder 
7. Handtekening van de houder 
8. Alle vaarwegen behalve de Rijn 
9. R (Radar) – klasse en draagvermogen van het schip 

waarvoor het patent geldt (tonnen, kW, passagiers) 
10. Vervaldatum 
11. Aantekeningen, beperkingen 
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Vaarbevoegdheidsbewijs klasse B 
 
 

(Voorzijde) 
 

 
 
 
 (Achterzijde) 
 

 
 

 
1. Naam van de houder 
2. Voornaam 
3. Geboortedatum en plaats 
4.  Datum van afgifte 
5. Volgnummer van het bewijs 
6. Pasfoto van de houder 
7. Handtekening van de houder 
8. Alle vaarwegen behalve de Rijn 
9. R (Radar) – klasse en draagvermogen van het schip 

waarvoor het patent geldt (tonnen, kW, passagiers) 
10. Vervaldatum 
11. Aantekeningen, beperkingen 
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Modellen van het Tsjechische vaarbevoegdheidsbewijs 

 

 

Vaarbewijs van kapitein klasse I (B) 
 
 
 
 

(voorzijde) 
 

 
 
 

(achterzijde) 
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Vaarbewijs categorie B 
(van kracht geworden op 15.3.2015) 

 
(voorzijde) 

 

 
 
 

(achterzijde) 
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Model van de Poolse vaarbevoegdheidsbewijzen  
van de klassen A en B 

 
Vaarbewijs type A 

(voorzijde) 
 

 
 

(achterzijde) 
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Vaarbewijs type B 
 

(voorzijde) 
 

 
 

(achterzijde) 
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Modellen van de Slowaakse vaarbewijzen 
categorie A en categorie B 

 
Vaarbewijs van kapitein klasse A 

 
(voorzijde) 

 

 
 
 

(achterzijde) 
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Vaarbewijs van kapitein klasse I (B) 
 

(voorzijde) 
 

 
 
 

(achterzijde) 
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Oostenrijkse modellen van de kapiteinspatenten 
categorie A en categorie B 

 
 

Kapiteinspatent A 

(voorzijde) 
 

 
 
 

(achterzijde) 
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Kapiteinspatent B 
 
 

(voorzijde) 
 

 
 
 

(achterzijde) 
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Model van het Bulgaarse vaarbewijs 

 
(voorzijde) 

 

 
 
 

(achterzijde) 
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Hongaarse modellen vaarbewijs klasse A en klasse B 
 

Vaarbewijs klasse A 
(afgegeven vanaf 1 april 2021) 
 

(voorzijde) 
 

 
 

(achterzijde) 
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Vaarbewijs klasse B 
(afgegeven vanaf 1 april 2021) 
 

(voorzijde) 
 

 
 

(achterzijde) 
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Vaarbewijs klasse A 
(afgegeven tot en met 31 maart 2021) 
(85 mm × 54 mm – Achtergrond lichtblauw) 
(De fysieke kenmerken van de kaart moeten voldoen aan de ISO-norm 7810.) 
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Vaarbewijs Klasse B 
(afgegeven tot en met 31 maart 2021) 
(85 mm × 54 mm – Achtergrond lichtblauw) 
(De fysieke kenmerken van de kaart moeten voldoen aan de ISO-norm 7810.) 

 
 


