
Aanvraag bevoegdheid als Nautisch Verkeersregelaar 

Artikel 1 
Iedereen die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en kan aantonen over ervaring te beschikken 
met het begeleiden en het assisteren van scheepvaartverkeer kan een aanvraag  als Nautisch 
Verkeersregelaar indienen bij NNVO. Waneer de aanvrager geen ervaring heeft met het 
begeleiden en regelen van scheepvaartverkeer, dient deze middels een praktijktest in een 
simulator welke wordt afgesloten met een praktijkexamen aan te tonen over de vereiste 
competenties te beschikken. Medewerkers die zijn beëdigd als buitengewoon 
opsporingsambtenaar (boa) kunnen niet in aanmerking komen voor de bevoegdheid tot 
Nautisch Verkeersregelaar. 

Artikel 2 
De aanvrager dient in zijn aanvraag duidelijk aan te geven of hij een bevoegdheid nastreeft 
voor RKM (Rivieren, kanalen, meren) of AB (Alle binnenwateren). 

Artikel 3 
De aanvrager dient zijn eerste aanvraag te onderbouwen met de volgende documenten: 
1. Gewaarmerkte kopie medische verklaring. 
2. Groot Vaarbewijs of een aangewezen gelijkwaardig document. Art. 32 BVW bepaalt dat de 

Minister van V&W Nederlandse en buitenlandse kennis- en bekwaamheidsbewijzen kan 
erkennen. Ieder vaarbewijs dat is gelijkgesteld aan het Nederlands Groot vaarbewijs kan 
voor de aanvraag van de bevoegdheid Nautisch verkeersregelaar gezien worden als een 
Groot Vaarbewijs.  

3. Radarpatent als bedoeld in het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de 
Rijn. 

4. Marcom-A. 
5. Marcom-B (indien u een pas wilt voor alle Binnenwateren). 
6. Een recente pasfoto. 
7. Kopie geldig legitimatiebewijs met daarop zichtbaar naam en Burgerservicenummer. 
8. Bewijs van goed gedrag niet ouder dan 3 maanden. 
9. Bewijs van praktijkervaring (eerdere beschikkingen of een dienstverband van een relevante 

functie). 

De aanvrager dient zijn verzoek om verlenging te onderbouwen met de volgende 
documenten.  
1. Gewaarmerkte kopie medische verklaring. 
2. Een goed gelijkende pasfoto. 
3. Bewijs van goed gedrag. 



4. Bewijs van praktijkervaring (eerdere beschikkingen of een dienstverband van een relevante 
functie) . 

Een bevoegdheid kan pas worden verstrekt nadat de bijbehorende documenten zijn 
aangeleverd en beoordeeld. 

Artikel 4 
De aanvrager dient near native speaker te zijn op C1 - C2 niveau voor de tweede taal in het 
betreffende gebied. Wanneer twijfel bestaat over voldoende beheersing van de Nederlandse 
taal kan NNVO bepalen dat de aanvrager een taaltest op niveau C1 aflegt. 

Artikel 5 
Wanneer de aanvrager een bevoegdheid heeft van het daartoe bevoegde gezag in een andere 
lid-staat van de Europese Gemeenschap, dan bepaalt NNVO of en welke aanvullende modules 
gevolgd moeten worden, conform het gestelde in het examenreglement van NNVO. 

Artikel 6 
De afgifte (verlenging) van een bevoegdheid aan een aanvrager die nog over een geldige 
beschikking beschikt niet ouder dan 12 maanden na dagtekening aanvraag, wordt afgegeven 
na het volgen van de verplichte bijscholingsdagen. De afgifte van een bevoegdheid van een 
aanvrager die niet meer over een geldige bevoegdheid beschikt, maar de bevoegdheid is niet 
langer dan 3 maanden verlopen op het moment van de aanvraag, kan eveneens na het volgen 
van een herhalingscursus een nieuwe bevoegdheid verkrijgen. 
Wanneer een voorgaande bevoegdheid meer dan een jaar verlopen is op het moment van de 
aanvraag, dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan. Indien Nautop is behaald vóór 2007 
moet de aanvrager ook in het bezit zijn van de verplichte bijscholing. 

Artikel 7 
Voor elke nieuwe aanvraag stuurt u een bewijs van goed gedrag, een recente pasfoto, een 
afschrift van de laatste keuring en een afschrift van het nieuwe vaarbewijs mee. Ook dient de 
aanvrager de meest recente beschikking mee te sturen om te zien of de aanvrager over de 
juiste ervaring beschikt. 

Artikel 8 
De bevoegdheid is 5 jaar geldig of tot het moment waarop het Groot vaarbewijs verlengd 
dient te worden.  

Artikel 9 
De uitgereikte pas blijft ten alle tijde eigendom van NNVO. Indien blijkt dat de aangeleverde 
gegevens niet juist zijn, of andere onregelmatigheden worden geconstateerd is de Minister van 



Infrastructuur en Milieu bevoegd tot het direct terstond intrekken van de  bevoegdheid . De 
pashouder is verplicht om in dat geval de pas aangetekend terug te sturen naar NNVO. Indien 
hieraan geen gevolg wordt gegeven, wordt deze op kosten van de pashouder opgehaald. 
Hiervan wordt terstond aangifte gedaan bij de bevoegde autoriteit. 

Artikel 10 
Wanneer een bevoegdheid wordt verlengd, dient de aanvrager zijn oude pas in te leveren, 
voordat een nieuwe pas kan worden verstrekt. 

Artikel 11 
Indien de pas verloren is, dient de pashouder daarvan terstond aangifte te doen bij de politie. 
Deze aangifte stuurt hij op naar NNVO samen met zijn verzoek om een nieuwe pas te 
verstrekken. 

Artikel 12 
De bevoegdheid is alleen geldig in combinatie met de beschikking van de bevoegde autoriteit. 
Deze moet op verzoek samen met de pas getoond en bewaard worden. 

Artikel 13 
NNVO besluit binnen 6 weken na inzending van de laatste documenten omtrent het 
verstrekken van de bevoegdheid. In bijzondere gevallen kan deze termijn verlengd worden 
met de wettelijke termijn, zoals opgenomen in de AWB.  

Artikel 14 
Wanneer NNVO besluit om de bevoegdheid niet te verstrekken, is deze afwijzing met redenen 
omkleed.  

Artikel 15 
Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van NNVO kunt u hiertegen bezwaar 
aantekenen bij de Bezwaar Commissie Nautisch Verkeersregelaar (BCNV). U kunt dit bezwaar 
opsturen naar het adres nautischeverkeersregelaar@nnvo.nl met als onderwerp bezwaar. U 
ontvangt binnen 3 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw bezwaar. Binnen 4 weken 
wordt uw klacht in behandeling genomen. Uiterlijk na 12 weken verneemt u de beslissing op 
uw bezwaar van de voorzitter van de BCNV.  

Artikel 16 
Tijdens de uitoefening van zijn functie dient de Nautisch Verkeersregelaar te allen tijde direct 
aan te kunnen tonen aan de bevoegde autoriteit dat hij bevoegd is. Dit doet hij door het tonen 
van de pas in combinatie met de beschikking. 
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Artikel 17 
Indien er een voorval heeft plaatsgevonden waardoor de beoordeling van de bevoegdheid ter 
discussie kan worden gesteld of de nautisch verkeersregelaar niet meer voldoet aan de criteria  
waardoor de vereiste papieren niet meer een goede representatie geven van de huidige 
competenties dient dit terstond gemeld te worden bij de bevoegde autoriteit via NNVO. 

Artikel 18 
De bevoegdheid voor RMK is niet geldig op de overige binnenwateren, noch op de territoriale 
wateren. Een bevoegdheid voor alle binnenwateren is geldig op alle binnenwateren, maar niet 
in de territoriale wateren of de kustzone. Een bevoegdheid voor territoriale wateren is niet 
geldig op RMK en ook niet op andere binnenwateren. 

Artikel 19 
Op de bepalingen van dit reglement is een overgangsregeling van toepassing. Nautisch 
Verkeersregelaars die in het jaar voorafgaand aan de ingang van dit reglement aan kunnen 
tonen als verkeersregelaar te hebben gewerkt, kunnen tot 01-12-2018 in aanmerking komen 
voor deze overgangsregeling. 

Artikel 20 
De regeling gaat in op 01-02–2018. 


