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CVO Schepen die op 30-12-2008 nieuw onder de richtlijn komen (zoals
pleziervaartuigen, drijvende werktuigen en vissersschepen) en geen
certificaat hebben vallen onder de werking van art 8 en krijgen een
certificaat met overgangsbepalingen op alle artikelen waaraan niet kan worden voldaan mits er geen
klaarblijkelijk gevaar bestaat voor schip, bemanning en omgeving
Bestaande schepen die voor het eerst certificaat plichtig worden (bijvoorbeeld pleziervaartuigen langer dan
20 meter) moeten voor 30 december 2018 een certificaat aanvragen.
Vaarbewijzen
Voor de pleziervaart komt er een vrijstelling van de verplichting om voor schepen van 25 tot 40 meter
lengte een beperkt groot vaarbewijs te hebben in de vorm van het “ groot pleziervaartbewijs”. Dit document
wordt ook afgegeven in het kader van de overgangsregel voor degenen die op dit moment met dergelijke
schepen varen.
Klein vaarbewijs wordt geldig tot de leeftijd van 70 jaar (was 65) en moet daarna iedere 5 jaar (was 3jaar)
verlengd worden middels een medische keuring (in principe met een eigen verklaring)
Schippers van pleziervaartuigen van 25 tot 40 meter kunnen kiezen:
• Of examen doen bij de CVV (met 3 jaar vaartijd) geeft beperkt groot vaarbewijs
• Of examen doen bij de VAMEX (met praktijkexamen), geeft vrijstelling voor het beperkt groot
vaarbewijs t.b.v. : het groot pleziervaart bewijs
Houders van het Scouting diploma MBL-M3 worden gelijkgesteld met houders van het diploma CWO Groot
Motorschip. Zij kunnen dus zonder opnieuw examen te doen direct het pasje groot pleziervaartuig
aanvragen.
Het pasje groot pleziervaartuig (zowel via de VAMEX als de overgangsregeling) is gekoppeld aan het klein
vaarbewijs en is even lang geldig (tot 70 jaar en daarna iedere 5 jaar verlengen)
Overgangsregeling voor huidige grote pleziervaart
Er komt een overgangsregeling voor personen die nu reeds met een pleziervaartuig van 25 meter of langer
varen. In principe zouden deze gewoon met hun schip kunnen blijven varen, mits ze zich op tijd aanmelden
voor de overgangsregeling.
Die overgangsregeling geldt tot 30 december 2010.
Personen die denken aanspraak te kunnen maken op de overgangsregeling dienen het
aanmeldingsformulier dat in januari 2009 beschikbaar gesteld gaat worden via de website www.vamex.nl
ingevuld en vergezeld van de benodigde gegevens naar de VAMEX toe te sturen.
Voor de overgangsregeling (peildatum 30 december 2008) komen in aanmerking (onder voorbehoud van
de feitelijke wetstekst)
• Eigenaren en hun partners van pleziervaartuigen van 25 meter en langer (ook langer dan 40
meter) die in het bezit zijn van een klein vaarbewijs
• Leden van verenigingen en stichtingen die in het bezit zijn van een verklaring afgegeven door die
vereniging of stichting dat zij op 30 december 2008 in het bezit zijn van een klein vaarbewijs en
gerechtigd zijn om met een schip van 25 meter of langer (ook langer dan 40 meter) van de
vereniging of stichting te varen
Deze aanvragen worden beoordeeld door de VAMEX en na een positief resultaat wordt het pasje groot
pleziervaartbewijs (met een aparte aantekening “40 meter +” of “tot 40 meter”
Afhankelijk van het bezit van klein vaarbewijs I of II wordt het groot pleziervaartbewijs afgegeven voor
rivieren kanalen en meren of voor all binnenwateren.
Na 30 december 2010 kan uitsluitend via het theorie- en praktijkexamen bij de VAMEX de vrijstelling op het
beperkt groot vaarbewijs behaald worden: het groot pleziervaartbewijs.
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