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Geachte, 

 

 

Dank voor uw vraag om inlichtingen en/of uw inschrijving voor het theoretisch examen voor het be-

halen van een Beperkt of Algemeen Stuurbrevet. 

 

Vermoedelijk heeft u al vernomen dat de procedure grondig is gewijzigd. 

De overheid, de FOD Mobiliteit, opteert voor de organisatie van de examens bij middel van compu-

ters en stelt daarvoor lokalen ter beschikking in Antwerpen, Oostende en Brussel. U kan overigens 

zelf de plaats, de datum en het uur bepalen waarop u uw examen wil afleggen. 

° Oostende, Natiënkaai 5; 8400 Oostende op dinsdag en woensdag van 9u. tot 12u. & van 13u.30 tot 15u.30  

° Antwerpen, Posthoflei 5; 2600 Berchem op dinsdag en donderdag van 9u. tot 12u. & van 13u.00 tot 16u.00  

° Brussel, Vooruitgangstraat 56; 1210 Brussel op donderdagnamiddag van 13u. tot 16u.  

° Extra info: 

Brussel: tijdens de maanden juli  en augustus gesloten.  
Antwerpen: gesloten op 21 & 25 juli, alsook tijdens de maand augustus. 
                   Tijdens de maanden oktober tot en met maart 2017 zal het examencentrum gesloten zijn op maandag                 
                  Gesloten wegens werkzaamheden tijdens de maanden januari en februari 2017 
Oostende: het examencentrum blijft normaal geopend op dinsdag en woensdag. 

Van zodra wij uw volledig aanvraagdossier hebben kunnen overmaken aan de overheid, krijgen wij 

een link, die wij dan onmiddellijk aan u zullen overmaken. Via uw eID-kaartlezer of uw token kan u 

dan zelf gemakkelijk datum, plaats en uur vastleggen. 

 

- Wenst u het examen af te leggen voor vraag 1 tot 20, dan kiest u het examen “beperkt 

stuurbrevet” en plant de datum in. 

- Wenst u het examen af te leggen voor vraag 21 tot 40, dan kiest u voor “aanvulling voor 

het algemeen stuurbrevet” en plant de datum in.  

- Wenst u een examen af te leggen voor vraag 1 tot 40, dan kiest u het examen “algemeen 

stuurbrevet” en vervolgens kiest u eerst “algemeen en beperkt stuurbrevet vragen 1 

tot 20” waarvoor u dan de datum vastlegt en vervolgens kiest u nogmaals “algemeen 

stuurbrevet” en dan “bijkomende vragen voor algemeen stuurbrevet vragen 21 tot 

40” en legt u ook hier de datum voor vast. U heeft dan dus de twee onderdelen gekozen. 

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail op brevetten@vpf.be of 

via het telefoonnummer 0484 59 99 54. 

 

U zendt uw niet-aangetekende briefwisseling betreffende deze materie naar 

 

Brevetten – VPF 

Dorpstraat 167 

2070  Burcht 

 

We wensen u veel succes toe bij het examen. 

 

 

Greet Vermeiren           Jo Labens 

 

 



1. Inschrijven voor het examen 

 

De aanvrager voor het examen vult, net zoals in het verleden, een aanvraagformulier in. Dat is download-
baar op de website van de VPF, www.vpf.be . Dit formulier wordt, samen met een doktersattest en een 
kopie van de identiteitskaart, aan de VPF bezorgd. Dit dient met de post (Dorpstraat 167, 2070 Burcht) te 
gebeuren, daar het de authentieke documenten moeten zijn. De VPF houdt alle kopieën in uw dossier bij. 
 
Het deelnamegeld voor het examen bedraagt € 75. U kunt dit storten op de rekening BE46 9730 3548 
2836, BIC ARSP BE22 op naam van ‘VPF-aanvragen, Dorpstraat 167, 2070 Burcht’, met vermelding 
“stuurbrevet NAAM+VOORNAAM” .  

Van zodra de storting plus de documenten en het deelnameformulier in ons bezit zijn, krijgt u een toe-
gangscode waarmee u uw examendag en uur kan selecteren en dus officieel inschrijven. Deze inschrijving 
kan alleen via een website van de overheid. Om in te loggen moet de kandidaat over 
een token(toegangscode) beschikken of de eID; een digitale identiteitskaartlezer (zoals voor tax-on-web). 

Eens ingeschreven, correspondeert de overheid rechtstreeks met de examinandus. 

Wanneer u als kandidaat voldoet aan alle voorwaarden om te kunnen inschrijven voor het examen, zal de ver-

antwoordelijke u per mail een link doorsturen om uw datum en uur zelf te kunnen vastleggen. 

 

 

2. Examenstof 
 

Theorie 

 

I. Gemeenschappelijke stof voor het behalen van het algemeen of het beperkt stuurbrevet 

 

1) Reglementen: 

a. Algemene kennis van het ‘Algemeen Reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk’ 

b. Kennis van het ‘Algemeen Politiereglement  voor de scheepvaart op de Binnenwateren van het 

Koninkrijk’ 

2) Kennis van de bebakening en betonning bij dag en nacht 

3) Bekwaamheid om de nautische documenten (zeilaanwijzingen, kaarten, scheepvaartberichten, enz.) 

te gebruiken 

4) Kennis van het besturen en manoeuvreren (vertrekken, aanleggen, in- en uitvaren van sluizen), reke-

ning houdende met de omstandigheden van het vaarwater, het weer, het getij, de stroming en de 

wind; schroef- en roerwerking 

5) Kennis van de veiligheid bij het bedienen van motoren, brandpreventie en brandbestrijdingsmiddelen 

6) Gebruik van het verplicht veiligheidsmateriaal 

7) Begrippen van Eerste Hulp Bij Ongevallen, onder meer aan drenkelingen 

8) Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het 

Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de Ge-

meenschappelijke Maas 

9) Reglement van Politie en scheepvaart voor het kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de haven 

van Brussel 

 

II. Bijkomende stof voor het behalen van het algemeen stuurbrevet 

 

1) Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee 

2) Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde 

3) Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde 

4) Gebruik van nautische documenten (kaarten, scheepvaartberichten, enz.) en eenvoudige grafische 

bewerkingen 



5) Invloed van wind, stroom, horizontale en verticale tijbewegingen en het benutten ervan voor naviga-

tie 

6) Scheepvaartreglement voor het kanaal Gent-Terneuzen 

7) Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de 

Belgische kust 

8) Elementaire meteorologie 

9) Elementaire kustnavigatie 

 

Praktijk 

 

De aanvrager moet een diensttijd van ten minste 12 uren effectieve praktijkervaring aan boord van één of 

meerdere pleziervaartuigen, waarvoor een brevet vereist is, volbracht hebben. De diensttijd mag op alle 

scheepvaartwegen van de Europese Economische Gemeenschap, zonder onderscheid van de scheep-

vaartgebieden, zijn volbracht. 

Bij het volgen van een praktische cursus bij een door de federatie erkende vaarschool, volstaan 6 uren 

praktijkervaring. 

 

 

3. Examens pleziervaart 
 

 

I. Beperkt stuurbrevet (min. 60 %) 

 

Het examen bestaat uit 20 vragen, onderverdeeld in 3 hoofdstukken:  

1. Reglementen 1a, 1b, 8, 9  (12 vragen)  (min.50%) 

1.1 Voorrangsregels (4 vragen) 

1.2 Lichten, dagmerken en geluidsseinen (3 vragen) 

1.3 Verkeerslichten (4 vragen) 

1.4 Aanvullende reglementen (1 vraag) 

2. Navigatie 2, 3  (4 vragen)  (min. 50%) 

2.1 Bebakening (3 vragen) 
2.2 Nautische documenten (1 vraag) 

3. Vaartechniek 4, 5, 6, 7  (4 vragen)  (min.50%) 

3.1 Manoeuvreren (2 vragen) 

3.2 Uitrusting (1 vraag) 

3.3 Veiligheid en EHBO (1 vraag) 

 

Dit examenonderdeel wordt apart gequoteerd op 20 punten. Voor elk hoofdstuk dient minimaal 50% behaald te 

worden en voor het volledig deel minimaal 60%.  

Voor de quotering van het examens geldt het volgende: een juist antwoord is één punt, een foutief antwoord is 0 

punten. De duur van het examen is maximaal 60 minuten.  

 

II. Aanvullend gedeelte voor algemeen stuurbrevet (min. 60%) 

 

Het examen bestaat uit 20 vragen, onderverdeeld in 2 hoofdstukken:  

1. Reglementen 1, 2, 3, 6, 7 (14 vragen)  (min. 50%) 

1.1 Voorrangsregels (4 vragen) 

1.2 Lichten en dagmerken (4 vragen) 

1.3 Geluidsseinen (2 vragen) 

1.4 Aanvulling reglementen van politie en scheepvaart op de Schelde (2 vragen) 

1.5 Aanvulling reglementen van politie en scheepvaart in de wateren en havens van de kust (2 vragen) 

 



2. Navigatie 4, 5, 8, 9 (6 vragen)  (min. 50%) 

2.1 Bebakening op zee (1 vraag) 

2.2 Getijden en stromingen  (2 vragen) 

2.3 Kaartpassen (2 vragen) 

2.4 Meteo (1 vraag) 

 

Dit examenonderdeel wordt apart gequoteerd op 20 punten. Voor elk hoofdstuk dient minimaal 50% behaald te 

worden en voor het volledig deel minimaal 60%.  

Voor de quotering van het examens geldt het volgende: een juist antwoord is één punt, een foutief antwoord is 0 

punten. De duur van het examen is maximaal 60 minuten. 

 

4. Aanvraag Stuurbrevet 
 

Als u geslaagd bent, ontvangt u een bewijs. Dit bewijs maakt u over aan de VPF. Ook het bewijs van praktijkerva-

ring (Dienstboekje 12 of 6 uur) moet opgestuurd worden. Eens het dossier volledig is, zal de VPF het brevet aan-

vragen aan de FOD Mobiliteit. De nieuwe brevetten worden voortaan gedrukt op veiligheidsdragers en vermelden 

geen adres meer, wel het rijksregisternummer. Het brevet wordt opgestuurd naar de kandidaat. 


