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Uitwerking competenties volgens matrix 
 
 
 

Competenties worden pas toegekend door de directie/ het bestuur na positief advies van de 
Technische Commissie. 

 
Algemeen voor alle competenties (eerste toelating) geldt: 

- Kennis van het NBKB handboek 
- Kennis van BCS en te volgen procedures 
- Kennis van Wiob en de bijbehorende (invul)instructies (niet voor competenties C en NC) 

 
Voor het toekennen van de verschillende competenties zoals in de competentiematrix 
weergegeven is de volgende theoretische kennis en praktische ervaring vereist: 

 
Competentie Casco 
De competentie Casco is een basiscompetentie en geeft bevoegdheid tot het zelfstandig 
uitvoeren van casco-inspecties conform de competentiematrix van bestaande schepen. 
Ondanks dat er elk type schip naast de algemene punten ook specifieke aandachtspunten zijn, is 
deze competentie slechts ingedeeld in pleziervaartuig C1(lagere drempel) en overige schepen 
C2. 
De competentie geeft toegang tot het BCS. 
De competentie geeft geen toegang tot het Wiob en daarmee geen bevoegdheid tot het 
opmaken van (concept) certificaten. Wel wordt de geldigheidsduur van het hoofdcertificaat van 
een schip bepaald vanuit deze competentie. 

 
C1 Competentie Casco pleziervaartuigen 

 
Theorie: 1. 

 
2. 

Kennis van de te inspecteren casco-items met de bijbehorende 
richtlijn. 
Relevante wetgeving (Hoofdstuk 3 van ROSR of Bijlage II van de 

  
3. 

richtlijn en de toepasselijke beleidsregels) 
Theoretische kennis te toetsen door middel van slagen Casco examen. 

 

Praktijk: 
 

1. 
 

Minimaal 1 jaar relevante ervaring. 
 2. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

Lijst te overleggen van, met en onder supervisie van een inspecteur 
met minimaal C1 competentie, uitgevoerde cascoinspecties met 
rapportages met een minimum aantal van 25. 
Van voornoemd aantal dienen minimaal 3 inspecties door de aspirant 
zelfstandig te zijn uitgevoerd, onder supervisie van een competente 
inspecteur. 
Volledige rapportages overleggen van de 3 voornoemde 'zelfstandig' 

  
4. 

uitgevoerde inspecties. 
Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. 

 

Opmerking: in voorkomende gevallen kan van punt 2 worden afgeweken. 
In dat geval worden (minimaal) 3 praktijkaudits met positief advies 
gevraagd op drie verschillende objecten. 
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C2 Competentie Casco overige vaartuigen 
 

Theorie: 1. Kennis van de te inspecteren items met de bijbehorende richtlijn. 
 2. 

 
3. 

Relevante wetgeving (Hoofstuk 3 van ROSR of Bijlage II van de richtlijn 
en de toepasselijke beleidsregels) 
Theoretische kennis te toetsen door middel van slagen Casco examen. 

 

Praktijk: 
 

1. 
 

Minimaal 1 jaar relevante ervaring. 
 2. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

Lijst te overleggen van, met en onder supervisie van een inspecteur 
met minimaal C2 competentie, uitgevoerde cascoinspecties met 
rapportages met een minimum aantal van 25. 
Van voornoemd aantal dienen minimaal 3 inspecties door de aspirant 
zelfstandig te zijn uitgevoerd, onder supervisie van een competente 
inspecteur. 
Volledige rapportages overleggen van de 3 voornoemde 'zelfstandig' 

  
4. 

uitgevoerde inspecties. 
Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. 

  Het te inspecteren vaartuig tijdens de audit dient: 
a. gemotoriseerd te zijn, 
b. geschikt te zijn voor vervoer van lading en 
c. van een minimale leeftijd van 17 jaar te zijn. 

 

Mogelijke afwijkingen: 
- in voorkomende gevallen kan van punt 2 worden afgeweken. In 

dat geval worden minimaal 3 praktijkaudits met positief advies 
gevraagd op drie verschillende objecten. 

- Er kan van de onder 4a. en 4b. genoemde voorwaarden worden 
afgeweken. In dat geval wordt de competentie beperkt tot het 
type vaartuig welke voor de audit is gebruikt. 

 
Opmerking: Het behalen van de volledige competentie C2 geeft automatisch C1. 
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Competentie Veiligheid 
De competentie Veiligheid geeft bevoegdheid tot het zelfstandig uitvoeren van 
veiligheidsinspecties, geluidsmetingen en het opmaken van inbouwverklaringen conform de 
competentiematrix. De competentie is opgedeeld in een basiscompetentie V1 en een 
additionele competentie voor passagiersschepen (V2). In tegenstelling tot de competentie 
casco is er geen onderscheid tussen pleziervaartuigen en overige schepen, omdat voor deze 
inspecties dezelfde kennis nodig is. 
De competentie geeft toegang tot BCS en tot Wiob en daarmee bevoegdheid tot het 
opmaken van (concept) certificaten. De geldigheidsduur wordt bepaald vanuit competentie 
C. 

 
V1 Competentie Veiligheid alle vaartuigen niet zijnde passagiersschepen 

 
Theorie: 1.   Het volgen van de NBKB cursus wet-en regelgeving en een met 

goed gevolg afgelegd examen van deze cursus. 
2.   Zelfstudie cursus geluidsmeting 
3.   Zelfstudie instructies inbouwverklaring. 
4.   Zelfstudie van de invulinstructies voor het opmaken van een 

concept certificaat in Wiob 
5.   Zelfstudie van de door NBKB gepubliceerde infobulletins. 
6.   Algemene theoretische kennis en specifieke kennis met betrekking 

tot de punten 2, 3, 4 en 5 te toetsen tijdens praktijkaudit. 
 

Praktijk: 1.   Minimaal 1 jaar relevante ervaring. 
2.   Lijst te overleggen van, met en onder supervisie van een 

inspecteur met minimaal V1 competentie, uitgevoerde 
veiligheidsinspecties met rapportages met een minimum aantal 
van 10. 
Van voornoemd aantal dienen minimaal 3 inspecties door de 
aspirant zelfstandig te zijn uitgevoerd, onder supervisie van een 
competente inspecteur. 

3.   Volledige rapportages, inclusief concept certificaten overleggen 
van de 3 voornoemde 'zelfstandig' uitgevoerde inspecties. 

4.   Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. 
Het te inspecteren vaartuig tijdens de audit dient bemand en 
gemotoriseerd te zijn. Er kan van deze twee voornoemde 
voorwaarden worden afgeweken. In dat geval wordt de 
competentie beperkt tot het type vaartuig welke voor de audit is 
gebruikt. 

 
V2 Competentie Veiligheid passagiersschepen (additioneel) 

 
Basisvereiste: Competentie V1 is een vereiste voor het behalen van competentie V2. 

 
Theorie: 1. Het volgen van de NBKB cursus wet-en regelgeving passagiersschepen 

en een met goed gevolg afgelegd examen van deze cursus. 
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Praktijk: 
 

1. 
 
 
 

2. 

 

Lijst te overleggen van, onder supervisie van een inspecteur met 
minimaal V2 competentie, uitgevoerde veiligheidsinspecties met 
rapportages met een minimum aantal van 3. 
Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. 

  Het tijdens de audit geïnspecteerde passagiersvaartuig bepaalt de 
maximale competentie: 
A. motorpassagiersschip langer dan 45 m geeft competentie voor alle 
passagiersschepen, inclusief pakket 4 (>45 m en veerboten). 
B. motorpassagiersschip korter dan 45 m geeft competentie voor alle 
passagiersschepen met uitzondering van pakket 4 (>45 en veerboten) 
C. overige passagiersschepen ('regeling'-schepen) geeft competentie 
voor alleen het type schip welke voor de audit is gebruikt. 

 
Competentie ADN 
De competentie ADN is een additionele competentie en is ingedeeld in ADN voor droge 
lading schepen (vervoer ADN, deel konvooi en duwboot achter tankduwbak) en ADN voor 
schepen die vloeibare ADN lading vervoeren. 

 
De compententie geeft bevoegdheid tot het zelfstandig uitvoeren van ADN inspecties en tot 
het opmaken van (concept) certificaten (CvG) 

 
A1 Competentie ADN droge lading 

 
Basisvereiste: Competentie V1 is een vereiste voor het behalen van competentie A1. 

 
Theorie: 1. 

 
2. 

Kennis van de specifieke onderdelen van de ADN wetgeving 
(zelfstudie) 
Theoretische kennis te toetsen tijdens praktijkaudit. 

 

Praktijk: 
 

1. 
 
 
 

2. 

 

Lijst te overleggen van, onder supervisie van een inspecteur met 
minimaal A1 competentie, uitgevoerde ADN-inspecties met 
rapportages met een minimum aantal van 3. 
Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. Het te 

  inspecteren vaartuig tijdens de audit is/wordt voorzien van een CvG 
  voor 'vervoer van ADN lading" of "duwboot achter tankduwbak" 

 
A2 Competentie ADN vloeibare lading 

 
Basisvereiste: Competentie A1 (en dus V1) is een vereiste voor het behalen 

van competentie A2. 
 

Theorie: 1. 
 

2. 

Kennis van de specifieke onderdelen van de ADN wetgeving 
(zelfstudie) 
Theoretische kennis te toetsen tijdens praktijkaudit. 

 

Praktijk: 
 

3. 
 

Lijst te overleggen van, onder supervisie van een inspecteur met 
minimaal A2 competentie, uitgevoerde ADN-inspecties met 
rapportages met een minimum aantal van 3. 
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 4. Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. Het te 
inspecteren vaartuig tijdens de audit is van het bedoelde ADN type, 
niet zijnde een bunkerstation ('regeling'-schip). Indien een 
bunkerstation voor de audit wordt gebruikt, wordt de competentie 
beperkt tot dat type vaartuig. 

 
Competentie proefvaart 
De competentie proefvaart is een additionele competentie en is ingedeeld in 
pleziervaartuigen en overige schepen. De proefvaart duwen is niet in deze competentie 
inbegrepen. Competentie proefvaart geldt voor alleen varende schepen. 
De competentie proefvaart geeft bevoegdheid om zelfstandig die items te 
inspecteren waarvoor een proefvaart noodzakelijk is. 

 
P1 Competentie Proefvaart  pleziervaartuig 

 
Basisvereiste: Competentie V1 is een vereiste voor het behalen van competentie P1. 

 

Theorie: 1. Kennis van de specifieke onderdelen van de wetgeving (zelfstudie) 
 2. Theoretische kennis te toetsen tijdens praktijkaudit. 
 

Praktijk: 
 

1. 
 

2. 

 

Overleggen van, onder supervisie van een inspecteur met minimaal 
P1 competentie, één uitgevoerde proefvaart met rapportage. 
Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. 

 

P2 Competentie Proefvaart  overige vaartuigen 
 

Basisvereiste: Competentie V1 is een vereiste voor het behalen van competentie P2. 
 

Theorie: 1. Kennis van de specifieke onderdelen van de wetgeving (zelfstudie) 
 2. Theoretische kennis te toetsen tijdens praktijkaudit. 
 

Praktijk: 
 

1. 
 

Lijst te overleggen van, onder supervisie van een inspecteur met 
minimaal P2 competentie, uitgevoerde proefvaarten met rapportages 

  
2. 

met een minimum aantal van 3. 
Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. Het heeft 

  voorkeur dat de proefvaart voor de audit zo uitgebreid mogelijk is. 
 

Opmerking: Het behalen van de volledige competentie P2 geeft automatisch P1. 
 

Competentie Proefvaart Duwen 
De competentie proefvaart duwen is een additionele competentie op de proefvaart P2 en 
richt zich uitsluitend op het vaststellen van de duwcapaciteit van een vaartuig. 
De competentie geeft bevoegdheid tot het zelfstandig uitvoeren van proefvaarten waarbij 
wordt geduwd en het verwerken van de resultaten in het certificaat (tabel 15 of 
duwbijlage). 

 
PD Competentie Proefvaart Duwen 

 
Basisvereiste: Competentie P2 is een vereiste voor het behalen van competentie PD. 
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Theorie: 1. Kennis van de specifieke onderdelen van de wetgeving (zelfstudie) 
 2. Theoretische kennis te toetsen tijdens praktijkaudit, inclusief de 

werking van het programma proefvaart. 
 

Praktijk: 
 

1. 
 

2. 

 

Overleggen van, onder supervisie van een inspecteur met minimaal 
PD competentie, één uitgevoerde proefvaart met rapportage. 
Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. Het heeft 

  voorkeur dat de proefvaart voor de audit zo uitgebreid mogelijk is. 
 

Compententie Nieuwbouw Casco 
De competentie Nieuwbouw Casco is een basiscompetentie en geeft bevoegdheid tot 
het zelfstandig uitvoeren van nieuwbouw-casco-inspecties conform de 
competentiematrix. De competentie is net als bij de compententie casco voor 
bestaande schepen ingedeeld in pleziervaartuig NC1 (lagere drempel) en overige 
schepen NC2. 
De competentie geeft toegang tot het BCS. 

 
De competentie geeft geen toegang tot het Wiob en daarmee geen bevoegdheid tot 
het opmaken van (concept) certificaten. 
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de competenties casco bestaande vaartuigen en 
nieuwbouw- casco als twee verschillende disciplines worden beschouwd. 

 
NC1 Compententie Nieuwbouw Casco Pleziervaartuigen 

 
Theorie: 1. 

 
2. 

Kennis van de te inspecteren casco-items met de bijbehorende 
richtlijn. 
Relevante wetgeving (Hoofdstuk 3 van ROSR of Bijlage II van de 

  
3. 

richtlijn en de toepasselijke beleidsregels) 
Theoretische kennis te toetsen door middel van slagen Casco examen. 

 

Praktijk: 
 

1. 
 

Aantoonbare ervaring (bijvoorbeeld in de jachtbouw) 
 2. Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. 

 

NC2 Competentie Nieuwbouw Casco overige vaartuigen 
 

Theorie: 1. Kennis van de te inspecteren items met de bijbehorende richtlijn. 
 2. 

 
3. 

Relevante wetgeving (Hoofdstuk 3 van ROSR of Bijlage II van de 
richtlijn en de toepasselijke beleidsregels) 
Specifieke kennis met betrekking tot cascobouw, waaronder IACS 

  
4. 

normen, beoordelen van lasfoto's, etc. 
Theoretische kennis te toetsen door middel van slagen Casco examen. 

 

Praktijk: 
 

1. 
 

Aantoonbare ervaring (casco/scheepsbouw) 
 2. Eén praktijkaudit-traject met positief advies van de auditor, waarbij 

de auditor vanaf het begin van de bouw tot de oplevering betrokken is en 
in overleg bepaald wanneer de locatie-audits plaatsvinden. 

 

Opmerking: Het behalen van de volledige competentie NC2 geeft automatisch NC1. 
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Competentie Nieuwbouw Veiligheid 
De competentie Veiligheid geeft bevoegdheid tot het zelfstandig uitvoeren van 
veiligheidsinspecties, geluidsmetingen en het opmaken van inbouwverklaringen conform 
de competentiematrix voor nieuw gebouwde schepen. De competentie is net als voor 
veiligheidsinspecties op bestaande schepen opgedeeld in een basiscompetentie V1 en een 
additionele competentie voor passagiersschepen. 
De competentie geeft toegang tot BCS en tot Wiob en daarmee bevoegdheid tot het 
opmaken van (concept) certificaten. 
Uitgangspunt voor deze competentie is dat de kennis vanuit de competenties V1 en 
V2 hetzelfde is, maar allesomvattend wordt toegepast en anticiperend wordt 
aangegeven. 

 
NV1 Competentie Nieuwbouw Veiligheid alle vaartuigen niet zijnde passagiersschepen 

 
Basisvereiste: Competentie V1 is een vereiste voor het behalen van competentie NV1. 

 
Praktijk:                         1.   Eén praktijkaudit-traject met positief advies van de auditor, 
waarbij 

de auditor vanaf het begin van de afbouw tot de oplevering 
betrokken is en in overleg bepaalt wanneer de locatie-audits 
plaatsvinden. 
Het te inspecteren vaartuig tijdens de audit dient bemand en 
gemotoriseerd te zijn. Er kan van deze twee voornoemde 
voorwaarden worden afgeweken. In dat geval wordt de 
competentie beperkt tot het type vaartuig welke voor de audit is 
gebruikt. 

 
NV2 Competentie Nieuwbouw Veiligheid passagiersschepen 
(additioneel) 

Basisvereiste: Competentie V2 is een vereiste voor het behalen van competentie 

NV2. Praktijk:  1.   Eén praktijkaudit met positief advies van de auditor. 
De maximale competentie wordt bepaald door de 
bestaande compententie V2 en het tijdens de audit 
geïnspecteerde passagiersvaartuig: 
A. motorpassagiersschip langer dan 45 m geeft competentie voor 
alle passagiersschepen, inclusief pakket 4 (>45 m en veerboten). 
B. motorpassagiersschip korter dan 45 m geeft competentie voor 
alle passagiersschepen met uitzondering van pakket 4 (>45 en 
veerboten) C. overige passagiersschepen ('regeling'-schepen) geeft 
competentie voor alleen het type schip welke voor de audit is 
gebruikt. 
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E Competentie E-
inspectie 

 
Nader uit te werken. Vooralsnog individueel ter beoordeling 
TC. 

 
T Competentie 
tekeningkeur 

 
Nader uit te werken. Vooralsnog individueel ter beoordeling 
TC. 

 
H Competentie 
hydrauliekkeur 

 
Nader uit te werken. Vooralsnog individueel ter beoordeling 
TC. 

 
S Competentie 
schemakeur 

 
Nader uit te werken. Vooralsnog individueel ter beoordeling 
TC. 

 
ST Competentie 
Stabiliteitskeur 

 
Nader uit te werken. Hierbij aandacht besteden aan een indeling in eenvoudige en 
complexe berekeningen en aan het veldwerk zijnde 'bijwonen hellingproef' en 'praktische 
hellingproef' (open rondvaartboot) 

 
Vooralsnog individueel ter beoordeling 
T 


