
  Handleiding vaarbewijs 

Wanneer en welk vaarbewijs heb ik nodig? 

In één oogopslag  kunt u hier zien óf en welk vaarbewijs u nodig heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is uw boot langer dan 15 meter of kan uw boot, vol gas, sneller varen dan 20 km/uur? 

 

Ja Nee 

Is uw vaargebied uitsluitend Nederland en België? 

Ja Nee 

In elk land zijn afwijkingen regels 

betreffende het vaarbewijs. Zo wordt 

er in Frankrijk en Italië onderscheid 

gemaakt tussen een huurboot en 

een eigen boot. In Griekenland en 

Kroatië moeten alle schepen in het 

bezit zijn van een vaarbewijs. Voor 

meer info zie: varen in Europa 

 

 U heeft voor dit schip geen 

vaarbewijs nodig, ongeacht wat uw 

vaargebied is in Nederland en België. 

Met uw schip mag u ook varen op 

het IJsselmeer, Waddenzee, Ooster- 

en Westerschelde.  

 

Bent u van plan op één van deze 

wateren te gaan varen: IJsselmeer, 

Markermeer, IJmeer, Ooster- en/of 

Westerschelde. 

 

Ja Nee 

Uw vaargebied is heel Nederland, u 

heeft voor dit  schip vaarbewijs 1 en 2 

(VBII) nodig. Met het Nederlandse 

vaarbewijs VBII mag u varen in heel 

Europa. 

 

Is uw vaargebied uitsluitend Nederland en België? 

Ja Nee 

Uw vaargebied is uitsluitend de 

binnenwateren. U heeft voor het besturen van 

dit schip alleen vaarbewijs 1  (VBI) nodig, 

daarmee mag u in heel Nederland en België 

varen. Op alle rivieren, kanalen en 

binnenwateren. Ook op de Noordzee. Om op 

de Noordzee te mogen varen heeft u geen 

vaarbewijs nodig. Gaat u via de (jacht)haven de 

Noordzee op moet u wel degelijk vaarbewijs 1 

(VBI) hebben. In de havens moet u namelijk 

een vaarbewijs hebben voor uw boot. De boot 

via het strand te water laten is verboden. 

 

In de meeste Europese landen heeft u voornamelijk vaarbewijs 1 

en 2 nodig. (VBII) Behalve in Italië, dat is een apart verhaal. U kunt 

in Italië boten huren op het Lago Maggiore, het Comomeer en het 

meer van Lugano tot 40 pk zonder vaarbewijs. Wilt u met uw 

eigen boot varen in Italië  is de grens 5 pk. Alle schippers van 

schepen met een vermogen van 5 pk of meer moeten in het bezit 

zijn van een vaarbewijs. Op de Italiaanse meren heeft u alleen 

vaarbewijs deel 1 nodig, gaat u de zee op moet u vaarbewijs 1 en 

2 hebben. Is uw vaargebied echter buiten Europa heeft u niet 

zoveel aan het Nederlandse vaarbewijs. Met uitzondering van de 

Nederlands sprekende Caribische landen Aruba, Bonaire, Curaçao, 

Saba, Sint Eustatius, Sint maarten en Suriname. 

 

http://www.vaarbewijzen.nl/varen-in-europa.html

