EVC-procedure KZV
Als je vaartijd is verlopen kan het KIWA vragen om een EVC-document voordat het een
nieuwe (tijdelijke) vaarbevoegdheid afgeeft. EVC staat voor “eerder verworven
competenties”. Omdat je al een KZV-diploma bij ons hebt behaald heb je de kennis
misschien nog wel in huis, maar dienen wij aan te tonen dat je deze kennis ook actief
gebruikt (hebt).
De EVC-procedure verloopt als volgt:
1. De aanvrager betaalt € 235, - aan de EZS voor aanvraag EVC.
2. De aanvrager ontvangt een takenboekje per post (let op: extra kosten) of
haalt deze af op kantoor.
3. De aanvrager voert de taken uit die groen zijn gemarkeerd* en laat ze
aftekenen. Indien taken niet kunnen worden uitgevoerd dient dit, met opgave
van redenen, op een apart document te worden vermeld.
4. De afgetekende taken dienen binnen de afgelopen vier jaar te zijn uitgevoerd.
5. Na het inleveren van het takenboekje en de controle wordt er een afspraak
gemaakt met de aanvrager. Er wordt dan een toets afgenomen voor het vak
BVA. Als de controle van het takenboek hiertoe aanleiding geeft kan een
tweede (algemene) toets deel uitmaken van het assessment.
Indien deze toets of toetsen met een voldoende worden afgerond, krijgt de
aanvrager een verklaring EVC. De aanvrager dient met deze verklaring zelf
naar het KIWA te gaan. De EZS is niet verantwoordelijk voor het wel of niet
toekennen van een vaarbevoegdheid door een externe instantie.
De EZS kan besluiten een afgifte van een verklaring te weigeren indien de aanvrager niet alle
taken heeft afgetekend en/of naar het oordeel van de directie een geldige verklaring voor
het niet afgetekend zijn ontbreekt.
De aanvrager kan geen aanspraak maken op restitutie van betalingen.

*Uitgezonderd onderdelen 1.5.2, 2.1.4, 2.5.3, 2.5.6, 3.1.1, 3.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 14.1.5,
14.1.7, 14.1.8 (versie 2018)
Deze procedure is opgesteld in juli 2018. Voorafgaand aan je aanvraag is het raadzaam om
via de site te controleren of de procedure is aangepast.

