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Betreft: Verzoekschrift 0638/2008, ingediend door Martin Romein (Nederlandse 
nationaliteit), over verkrijging van het Internationaal Certificaat van Competentie 
in Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft toen hij in Engeland woonde een Internationaal Certificaat van Competentie 
(internationaal vaarbewijs) behaald, dat is afgegeven door de Royal Yachting Association. 
Indiener verhuisde vervolgens naar Nederland en moest dientengevolge ook zijn boot in 
Nederland registreren. Hij wilde ook zijn Engelse ICC omruilen voor eenzelfde Nederlands 
ICC, omdat de nationaliteit van de instantie die het ICC afgeeft overeen dient te komen met 
het land waar de boot geregistreerd is. Volgens het Nederlandse Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat moet indiener echter eerst de opleiding voor het Nederlandse vaarbewijs volgen 
voordat hij in aanmerking kan komen voor een Nederlands ICC. Intussen kan indiener niet 
met zijn boot naar andere EU-lidstaten varen. Indiener is van opvatting dat Nederland het 
Engelse ICC dient te erkennen. Hij acht deze situatie niet in overeenstemming met de 
Europese wetgeving inzake het vrije verkeer van personen en acht het bovendien niet zinvol 
EU-burgers te verplichten nationale vaarbewijzen te halen in elke lidstaat waar zij toevallig 
woonachtig zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Aan indiener, een Nederlands staatsburger, is aanvankelijk een Italiaans vaarbewijs voor 
pleziervaartuigen afgegeven om te kunnen varen met zijn boot die in Italië is geregistreerd. 
Toen hij naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde, erkenden de nationale autoriteiten dit 
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certificaat niet. Hij heeft daarom een Internationaal Certificaat van Competentie behaald op
basis van het Britse certificaat dat in dit land eerder aan hem was afgegeven door de Royal 
Yachting Association.

Toen indiener verhuisde naar Nederland, waar hij zijn boot had laten registreren, erkenden de
bevoegde Nederlandse autoriteiten het Internationaal Certificaat van Competentie niet dat hij 
in het Verenigd Koninkrijk had behaald. Deze autoriteiten gaven aan dat hij een opleiding 
moest volgen voor het Nederlands vaarbewijs om in aanmerking te komen voor een 
Internationaal Certificaat van Competentie.

Het lijkt er dus op dat indiener momenteel met zijn boot alleen in die EU-lidstaten mag varen
waar vaarbewijzen aan hem zijn afgegeven voor het besturen van pleziervaartuigen, in casu
Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Indiener stelt zich op het standpunt dat de praktijk op basis waarvan iemand niet in een 
lidstaat mag varen, tenzij hij in het bezit is van het desbetreffende nationale vaarbewijs voor 
pleziervaartuigen, in strijd is met Europese wetgeving inzake het vrije verkeer van personen. 
Bovendien acht hij het niet zinvol een Europese burger te verplichten nationale vaarbewijzen 
te halen in elke lidstaat waar hij woonachtig is.

Ofschoon de door indiener naar voren gebrachte kwestie inderdaad in verband kan worden 
gebracht met een grensoverschrijdende situatie, valt deze niet onder het toepassingsgebied
van de wetgeving inzake het vrije verkeer van personen in de zin van artikel 18 van het EG-
Verdrag.

Artikel 18 van het EG-Verdrag bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op 
het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de
beperkingen en voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn 
vastgesteld.

De respectieve beperkingen en voorwaarden zijn terug te vinden in Richtlijn 2004/38/EG1

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 
burgers van de Unie en hun familieleden. Deze richtlijn stelt de voorwaarden vast waaronder
EU-burgers en hun familieleden toegang hebben tot en mogen verblijven op het grondgebied 
van een lidstaat. De kwestie van wederzijdse erkenning van nationale vaarbewijzen valt niet
onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Het onderhavige geval gaat om niet-erkenning van vaarbewijzen in verband met het besturen 
van pleziervaartuigen. Het gaat hier dus niet om beroepsvaart. Bijgevolg houdt de erkenning
van de certificaten die indiener heeft aangevraagd geen verband met de erkenning van
beroepskwalificaties voor het uitoefenen van een gereglementeerd beroep in een andere 
lidstaat dan die waar de kwalificatie werd verworven.

Derhalve is Richtlijn 2005/36/EG2 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in dit 
geval niet van toepassing. Gezien het feit dat de activiteit geen beroepsmatig karakter heeft,
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valt deze evenmin onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2005/45/EG1 betreffende de 
wederzijdse erkenning van door de lidstaten afgegeven bewijzen van beroepsbekwaamheid 
van zeevarenden. Deze richtlijn voorziet in de erkenning van door de lidstaten afgegeven 
bewijzen voor officieren en matrozen in de koopvaardijsector.

Gemeenschapswetgeving bevat geen specifieke bepalingen in verband met de erkenning van
vaarbewijzen voor het besturen van pleziervaartuigen. Met de door indiener aangevoerde niet-
erkenning door het Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse autoriteiten van vaarbewijzen
voor pleziervaartuigen die de Italiaanse respectievelijk de Britse autoriteiten hebben
afgegeven, wordt dus geen inbreuk gemaakt op communautaire bepalingen.
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