
In deze brochure zal je alle
informatie vinden over het
behalen van het vaarbewijs en
het marifoonbrevet 

MET HET BEPERKT
STUURBREVET: 
mag je varen op alle Belgische
binnenwateren

CONTACT
CruiseTops-maritiem centrum
Herman Teirlinckstraat 2
1982 Weerde
0032 477 822 999
info@cruistetops.b

ERKEND
PRAKTIJKTESTCENTRUM

MET HET ALGEMEEN 
 STUURBREVET: 
mag je varen op alle Belgische
binnenwateren, de kust, open
water en meren



Onze ervaren gidsen
zullen je met succes
naar de top leiden.

HOE BEKOM JE HET
BELGISCH
STUURBREVET?
 - je moet de minimumleeftijd van
16 jaar hebben, je kan echter de
cursus al starten vanaf 15 jaar

- je moet medisch geschikt zijn

- je moet slagen voor het
theoretisch examen

- je moet slagen voor het
praktijkexamen 

 nieuwe regelgeving praktijk
vanaf 1 juli 2021 

 Waar kan ik de theoretische
cursus volgen ? 

De theoretische lessen voor het
vaarbewijs kan je volgen in Vilvoorde,
Mechelen, Zemst, Antwerpen, Dilbeek,
Willebroek en Leuven 

          NAAR LOCATIES 

STAPPENPLAN VOOR
HET STUURBREVET 
 - volg een theoretische cursus in
avondopleiding of dagopleiding
met gegarandeerde slaagkans van
97 % 

- het theoretisch examen leg je af
bij de FOD-mobiliteit  

- volg een praktijkcursus met
geïntegreerd praktijkexamen

- je ontvangt onmiddellijk na de
cursus je praktijkattest

- extra service van CruiseTops: 
wij maken voor jou het
aanvraagdossier in orde  van A tot
Z

Lees hier alles over de

nieuwe regelgeving
pleziervaart 

Hoelang duurt de theoretische
cursus volgen ? 

Je volgt de cursus in avondonderwijs
op 6 avonden ( 3 voor beperkt/ 3 voor
algemeen ) of 3 dagen in
weekendcursus ( telkens anderhalve
dag voor beperkt en algemeen ) 

 NAAR BESCHIKBARE CURSUSDATA

 Waar en op welke boot kan ik
praktijkles met examen volgen? 

Onze praktijkboot is een Capelli
Tempest van 8 meter - 300 pk.
Hij ligt in de jachthaven van
waterskiclub Clothilde te Puurs 
Vaargebied kanaal Brussel -Willebroek,
Schelde en Rupel 

  NAAR PRAKTIJKMOGELIJKHEDEN 

Ook om te jetskiën heb

je een vaarbewijs nodig

https://www.vaaropleidingencharter.be/praktijkexamen-stuurbrevet
https://www.vaaropleidingencharter.be/praktijkexamen-stuurbrevet
https://www.vaaropleidingencharter.be/locaties
https://www.vaaropleidingencharter.be/locaties
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/search?keyword=&category=9827&filter=&filter=&filter=&page=1
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/search?keyword=&category=9898&filter=&filter=&filter=&page=1
https://www.vaaropleidingencharter.be/mijn-vaardossier/mijn-persoonlijk-vaardossier
https://www.vaaropleidingencharter.be/praktijkexamen-stuurbrevet
https://www.vaaropleidingencharter.be/locaties
https://www.vaaropleidingencharter.be/locaties
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/categorie/groepsopleiding-praktijk-motorboot
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/categorie/groepsopleiding-praktijk-motorboot
https://www.vaaropleidingencharter.be/locaties


Onze ervaren gidsen
zullen je met succes
naar de top leiden.

WAT IS HET ICC?
 Het internationaal stuurbrevet of
ICC laat je toe om in het
buitenland te varen met elke boot
bedoeld  voor recreatie en
ongeacht het vermogen

Het ICC kan je pas aanvragen als je
je Belgisch stuurbrevet hebt
bekomen

Dit is een eenvoudige
administratieve omzetting zonder
examen

 

 Waar en hoe kan ik het
theoretisch examen afleggen ? 

Het theoretische examen leg je
elektronisch af in de kantoren van  de
FOD mobiliteit naar keuze te
Antwerpen, Brussel, Namen, Oostende

,Je kiest op een weekdag het tijdstip
dat je past

Meerkeuzevragen op pc

 INSCHRIJVING VOOR HET EXAMEN

HET VOLLEDIGE
KOSTENPLAATJE 
 -  theoretische opleiding

 Voor het beperkt stuurbrevet:
75,00 €
Voor het beperkt én algemeen
stuurbrevet: 160,00 €

- praktijkoefendag met
geïntegreerd praktijkexamen:

Korte sessie 175,00 €
Lange sessie 195,00 €

- administratieve kosten:

Aanvraagdossier 50,00 €
Deelname aan het examen 38,00 €
per onderdeel 

Een vaarbewijs op zak voor

minder dan 400,00 € -

scherpgeprijsd bij CruiseTops!

Hoe kan ik mijn slaagkans
verhogen? 

CruiseTops biedt je een handige tool
om alle leerstof voor het stuurbrevet
intensief te oefenen:

Je verkrijgt toegang tot meer dan 600
ad random vragen waarmee je kan
oefenen en een examensimulatie
maken die er ongeveer hetzelfde
uitziet als een echt examen
stuurbrevet.

      NAAR ONLINE TRAINING

Het ICC laat je toe om vlot een

boot of jetski te huren op

vakantie!

https://www.vaaropleidingencharter.be/de-snelste-vaart-naar-jouw-belgisch-en-internationaal-vaarbewijs-icc
https://www.vaaropleidingencharter.be/de-snelste-vaart-naar-jouw-belgisch-en-internationaal-vaarbewijs-icc
https://www.vaaropleidingencharter.be/mijn-vaardossier/mijn-persoonlijk-vaardossier
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/product/online-oefenen-met-de-examensimulator
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/product/online-oefenen-met-de-examensimulator


Onze ervaren gidsen
zullen je met succes
naar de top leiden.

IS EEN CURSUS VOLGEN VERPLICHT? 

Voor het behalen van het basiscertificaat
VHF is een cursus niet verplicht

Om het SRC-certificaat te bekomen, moet
je verplicht de cursus volgen.

Voor het examen basiscertificaat kan je  je
ook voorbereiden met ons
cursumateriaal  - 2 recente cursusboeken
- editie 2021 met échte examenvragen 

 NAAR HET CURSUSMATERIAAL

     

WAT IS EEN
MARIFOONBREVET?
Een marifoonbrevet heb je nodig
om alle radioapparatuur aan
boord te bedienen. 

Een marifoon is verplicht aan
boord voor elke boot vanaf 7
meter.

Er zijn twee certificaten voor de
pleziervaart:

Het basiscertificaat VHF voor de
binnenwateren

Het SRC-certificaat (voor de
digitale marifoon) voor op zee 

 

 Waar kan ik een cursus
marifonie volgen ? 

Al onze cursussen marifonie vinden
plaats in de scheepvaartschool te
Antwerpen.

Je leert er in praktijk uitzenden op
door het BIPT-goedgekeurde
duizendapparatuur.

 NAAR DE CURSUSDATA

HET EXAMEN
MARIFONIE
 -  leg je af bij het BIPT te Brussel

 20 meerkeuzevragen op PC voor
het basiscertificaat en 40
meerkeuzevragen voor de digitale
marifonie

- voorbereiding op het examen
BIPT

met onze interactieve basiscursus 
(3u30) en vervolgcursus voor het
SRC-GMDSS brevet ( 1 dag of 2
avonden )

- kostprijs voor het
marifoonbrevet 

inschrijvingsgeld rechtstreeks te
regelen met het BIPT - 32,00 €

NIEUW!!Online simulator voor VHF en

SRC 

Een marifoontoestel aan boord

verhoogt aanzienlijk je

veiligheid

https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/categorie/kies-je-studiemateriaal-of-online-opleiding
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/categorie/kies-je-studiemateriaal-of-online-opleiding
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/search?keyword=&category=9296&filter=&filter=&filter=&page=1
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/search?keyword=&category=9296&filter=&filter=&filter=&page=1
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/product/basis-certificaat-vhf-avondopleiding-antwerpen
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/product/basis-certificaat-vhf-avondopleiding-antwerpen
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/search?keyword=&category=9905&filter=&filter=&filter=&page=1
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/product/nieuw-combipack-examensimulator-vhf-marifoon-en-gmdss-src
https://www.vaaropleidingencharter.be/webshop/product/nieuw-combipack-examensimulator-vhf-marifoon-en-gmdss-src

