Secretariaat
brevetten
pleziervaart

tel. +32 (0)2 277 42 80

Vak voor het bestuur

E

Aanvraag stuurbrevet voor de pleziervaart
Vooraleer het formulier in te vullen, gelieve de website of het vademecum van de pleziervaart in
België te raadplegen.
1. Druk het formulier (zo mogelijk recto-verso) af en onderteken het op de voorziene plaats in vak A.
2. Laat vak B (volgende bladzijde) invullen door een geneesheer naar keuze.
Aanvrager

A

Naam
Voornamen
Belgisch Rijksregisternr.

(achteraan uw eID kaart)

(jjmmddxxxxx)

Geboorteplaats
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Straat
Nummer
Postcode
Gemeente
Contact

e-mail

tel.
Stelt zich kandidaat voor het

examen beperkt stuurbrevet
examen aanvullend gedeelte voor algemeen stuurbrevet
Let op: Indien u een algemeen stuurbrevet wenst te bekomen, en u
nog niet in het bezit bent van een beperkt stuurbrevet, kruis dan
beide gedeelten (examen beperkt stuurbrevet + examen aanvullend
gedeelte voor algemeen stuurbrevet) aan.
De examendata en examenplaatsen zullen door de door u gekozen
erkende organisatie per mail aan u overgemaakt worden
Keuze erkende organisatie
E02 – Wind en Watersport Vlaanderen
(info zie blz.2)
E03 - Nautibel
E05 – Nautisch Instituut voor de Pleziervaart
E06 – Vlaamse Vereniging voor Watersport
E08 – Waterski Vlaanderen vzw
E09 – Channel Sailing Navigation School vzw
E10 – Offshore Navigation School vzw
E11 – Vaarschool.be
E12 – Vlaamse Pleziervaartfederatie
E13 – Nautiv, Vereniging van Vlaamse Nautische Bedrijven
Nummer van uw eventueel
B1
beperkt stuurbrevet
Ik voeg in bijlage een kopie van beide zijden van mijn identiteitskaart.
Indien u ooit reeds hebt deelgenomen aan een examen (beperkt of algemeen stuurbrevet, ook niet
geslaagd), vermeld de organisatie
(keuzelijst):
(aankruisen)

Datum 06.10.2020
(Handtekening)

www.mobilit.belgium.be

21-11-2019

B

Geneeskundig onderzoek
Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………, dokter in de
geneeskunde,
heeft heden mevr./de heer
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

waarvan de identiteit in vak A staat vermeld, onderzocht en verklaart dat deze persoon geen
lichaamsgebreken heeft die onverenigbaar zijn met een veilige besturing van een pleziervaartuig.
Dit onderzoek had betrekking op:
1. het gezichtsvermogen, inzonderheid de gezichtsscherpte en het
kleuronderscheidingsvermogen;
2. het gehoor;
3. de algemene lichamelijke conditie en gezondheid, inzonderheid de toestand van hart, longen en
bloeddruk.
(Stempel van de geneesheer)

Datum:

……………………………………………………………………

(Handtekening)

3. Bezorg het formulier aan de door u gekozen organisatie samen met een kopie van de voor- en
achterzijde van uw identiteitskaart.

C

Representatieve organisatie
Nr. en organisatie
Aanvraag ontvangen op

…………………………………………………………………

De kandidaat, waarvan de identiteit in vak A staat vermeld, heeft op datum van……………………………….……
met vrucht het examen afgelegd voor het:
Gedeelte voor het beperkt stuurbrevet,

en heeft ……………… op 30 behaald

bijkomend gedeelte voor het algemeen stuurbrevet en heeft ……………… op 30 behaald
Ondergetekende verklaart dat de kandidaat, waarvan de identiteit in vak A staat vermeld, voldoet aan
de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 inzake de werkelijke diensttijd aan boord, ten
bewijze waarvan het volgende document werd voorgelegd en goed bevonden:
dienstboekje met ten minste 12 uren effectieve praktijkervaring
dienstboekje met ten minste 6 uren effectieve praktijkervaring + certificaat van praktijkervaring
uitgereikt door:
…………………………………………………………………………………………………………………

(Stempel van de organisatie)

www.mobilit.belgium.be

op ……………………………………………………..

Voor de organisatie (Naam en handtekening)

21-11-2019

