Examenreglement binnenvaart

Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1. Dit examenreglement geldt voor alle examinanten die zich inschrijven voor een examen
binnenvaart vanaf 1 juni 2019.
1.2 Met de term ‘De examinant’ en verwijswoorden zoals ‘hij’ en ‘hem’ worden mannelijke en
vrouwelijke examinanten bedoeld.
1.3. Het examenreglement is beschikbaar op de website van Syntra Midden-Vlaanderen en

www.visuris.be en ligt ter inzage in het examenlokaal.
1.4. De examinant verklaart zich automatisch akkoord met het examenreglement en de algemene
voorwaarden van SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN bij deelname aan het examen.
1.5. De theoretische examens worden afgenomen in het ‘Examencentrum Binnenvaart’ van Syntra
Midden-Vlaanderen, gevestigd in Hogekouter 1 te Sint-Niklaas . Praktijkexamens matroos en
radar kunnen op een vaartuig of op simulator plaatsvinden
1.6. Om te kunnen deelnemen aan een examen binnenvaart moet de examinant eerst de
verschuldigde retributie betalen aan het examencentrum binnenvaart van Syntra MiddenVlaanderen.
1.7. Het examenreglement binnenvaart heeft betrekking op alle onderstaande examens.
1.8. Elke deelnemer ontvangt na beëindiging van een examen een aanwezigheidsattest van de
examinator.
1.9. Examinanten die afwezig blijken op de dag van het examen zijn pas gewettigd afwezig indien
ze een medisch getuigschrift kunnen voorleggen binnen de zeven kalenderdagen.
1.10 Kandidaten die zich niet aanmelden op het afgesproken uur van het examen krijgen geen
toegang meer tot het examenlokaal en zijn automatisch niet geslaagd.
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1.11 Het Examencentrum Binnenvaart is niet aansprakelijk voor onvoorziene technische storingen
van welke aard ook voor of tijdens het examen. Indien het examen hierdoor niet kan plaatsvinden
kan de examinant op een later moment een nieuw examen afleggen of terugbetaling vragen van
de retributie.
1.12 De communicatie met het examencentrum gebeurt uitsluitend in het Nederlands

Hoofdstuk 2 Toelating
2.1. De examinant wordt alleen toegelaten tot het examen wanneer hij daartoe door Syntra
Midden-Vlaanderen werd uitgenodigd.
2.2 De examinant wordt pas uitgenodigd voor het examen binnenvaart zodra hij voldaan heeft aan
de toelatingsvoorwaarden die in het inschrijvingsformulier vermeld staan.
2.3. Bij aanmelding in het examencentrum dient de deelnemer zijn identiteitsbewijs
(identiteitskaart of paspoort) voor te leggen aan de examinator.

Hoofdstuk 3 Examens en examengedragscode
3.1. Examens

3.1.1. Aantal examinatoren
De theorie-examens worden afgenomen door minstens één examinator. Enkel bij praktijkexamens
wordt de examinator bijgestaan door juryleden die deel uit maken van de examencommissie.

3.1.2. Specifiek per examen: programma, quotering, aantal
examenkansen
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3.1.2.1 Rijnpatent en uitbreidingen
Het examenprogramma wordt bepaald door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Het
beschrijft de inhoud, de vorm en de vereiste kennis. Het programma bepaalt tevens of een
examenvak schriftelijk of mondeling wordt afgenomen. Om te kunnen deelnemen aan het examen
‘Uitbreiding Rijnpatent’ of ‘Bewijs voor riviergedeelte’ moet de kandidaat reeds over een Rijnpatent
of vaarbewijs A of B beschikken.
De maximum tijdsduur voor het examen ter verkrijging van het Rijnpatent bedraagt 3u30.
Voor de uitbreiding of het herexamen bedraagt dit tot 3u30, afhankelijk van het aantal sectoren
waarvoor examen wordt afgelegd.
Om te slagen in het examen moet de kandidaat in het totaal tenminste 60% van de punten
behalen en 60% in ieder van de vakken
Onder de voorwaarde dat de kandidaat in totaal tenminste 60% van de punten heeft behaald, kan
de Examencommissie beslissen dat hij of zij binnen een periode van twee jaar na datum van het
examen opnieuw kan deelnemen aan het examen, waarbij voor de reeds behaalde voldoendes een
vrijstelling wordt verleend.
Bij deze herexamens is de kandidaat geslaagd indien voor alle vakken waarin nog examen moet
worden gedaan 60% of hoger is behaald.
De herexamens kunnen niet eerder worden afgelegd dan na een periode van twee maanden en
niet later dan 12 maanden na de aanvang van het afgelegde examen.
Indien de kandidaat bij het herexamen minder dan 60% behaalt, wordt hij of zij als niet geslaagd
beschouwd. Om terug mee te dingen aan een daarop volgende schriftelijk examen dient de
kandidaat een nieuwe aanvraag in te dienen, de retributie te betalen en dient hij het examen
volledig te herdoen.
Voor de kandidaat die in totaal tenminste 60% van de punten behaalde, maar niet slaagde in alle
gevraagde sectoren kan de Examencommissie beslissen dat hij het Rijnpatent verkrijgt tot de
sector waarop hij minstens 60% behaalde .
Als de kandidaat geslaagd is, reikt De Vlaamse Waterweg een patent uit.
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3.1.2.2 Vaarbewijs en getuigschrift passagiersvervoer
Het examenprogramma is bepaald in het koninklijk besluit van 23 december 1998 . Het beschrijft
de inhoud, de vorm en de vereiste kennis. Het programma bepaalt tevens of een examenvak
schriftelijk of mondeling wordt afgenomen.
De maximum tijdsduur voor het examen ter verkrijging van het vaarbewijs bedraagt 3 uur.
Voor het getuigschrift passagiersvervoer of het herexamen bedraagt dit 45 minuten.
Het aantal vragen over de verschillende vakken en de puntenverdeling wordt door de
Examencommissie bepaald volgens de belangrijkheid van het vak.
Om te slagen in het examen moet de kandidaat in het totaal tenminste 60% van de punten
behalen en 60% in ieder van de vakken.
Onder de voorwaarde dat de kandidaat in totaal tenminste 60% van de punten heeft behaald, kan
de Examencommissie beslissen dat de kandidaat geslaagd is voor het examen indien hij het
vereiste quotum van 60% niet heeft behaald in maximum twee vakken.
Indien de kandidaat geen 60% van de punten heeft behaald, kan hij een herexamen aanvragen.
Onder de voorwaarde dat de kandidaat in totaal tenminste 60% van de punten heeft behaald, kan
de Examencommissie, besluiten een herexamen af te nemen voor de vakken waarvoor de
kandidaat het vereiste aantal punten niet heeft behaald, met een maximum van drie verschillende
vakken.
De herexamens kunnen niet eerder afgelegd worden dan na een periode van twee maanden en
niet later dan na 12 maanden na de aanvang van het afgelegde examen.
Indien de kandidaat bij het herexamen minder dan 60% haalt, wordt hij als niet geslaagd
beschouwd. Om terug mee te dingen aan een daarop volgende schriftelijk examen dient hij of zij
een nieuwe aanvraag in te dienen en dient hij of zij het examen volledig te herdoen.
Indien de kandidaat bij het herexamen ‘vaarbewijs A’ enkel niet geslaagd is op het maritieme
gedeelte (‘Aanvullend gedeelte vaarbewijs A’) kan hij aanspraak maken op ‘vaarbewijs B’.
Als de kandidaat is geslaagd, reikt De Vlaamse Waterweg het vaarbewijs uit.
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3.1.2.3. Radarpatent
Het examen bestaat uit twee afzonderlijke sessies, een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het
examenprogramma wordt bepaald door de Centrale Rijnvaartcommissie. Het beschrijft de inhoud,
de vorm en de vereiste kennis. Het programma bepaalt tevens of een examenvak schriftelijk of
mondeling wordt afgenomen.
De maximum tijdsduur voor het theoretisch examen bedraagt 1uur en 15 minuten.
De maximum tijdsduur voor het praktisch examen is1u.
Het praktisch examen bestaat uit 3 onderdelen, vooraleer geëxamineerd te worden op een
volgend deel, dient men geslaagd te zijn op het voorgaande deel.

Een kandidaat is geslaagd voor het radarpatent als hij of zij op het theoretisch examen 70% haalt
en daarna slaagt in het praktisch examen.
Enkel de kandidaat die slaagt in het theoretische examen, mag deelnemen aan het praktisch
examen. Bij het niet slagen in het theoretisch examen krijgt hij een herkansing. Slaagt hij niet in
dit herexamen, dan dient de kandidaat zich opnieuw in te schrijven door middel van een nieuwe
aanvraag.
Slaagt de kandidaat niet in het praktisch examen dan krijgt hij of zij een herkansing bij een
volgend praktisch examen. Indien de kandidaat dan niet slaagt dan dient deze kandidaat een
nieuwe aanvraag in te dienen en dient hij of zij het examen volledig te herdoen.
De herkansing (theoretisch en praktisch) kan niet eerder worden afgelegd dan na een periode van
twee maanden en niet later dan na 12 maanden na de aanvang van het afgelegde examen.
De twee examengedeelten dienen binnen een periode van één jaar te worden afgelegd.

3.1.2.4. ADN verklaring Basis, gas of chemie
Het examenprogramma wordt bepaald door de UNECE (ADN). Het beschrijft de inhoud, de vorm
en de vereiste kennis. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. De op het examen gestelde
vragen moeten uit de vragencatalogus, die door de UNECE gemaakt werd, gehaald worden.
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Teneinde aan het examen te kunnen deelnemen dient de kandidaat eerst een opleiding te volgen
bij een erkende organisatie.
Het ADN basis examen moet afgelegd worden binnen een termijn van 6 maanden na het
beëindigen van de opleiding.
Om te kunnen deelnemen aan de onderdelen Gas of Chemie moet de examinant eerst slagen in
het examen ADN Basis.
De kandidaat mag tijdens het examen gebruik maken van het ADN-reglement dat door de
Examencommissie ter beschikking wordt gesteld. Syllabi met uitleg of nota’s zijn verboden.
De maximum tijdsduur voor het examen ADN Basis bedraagt 1 uur; voor het examen ADN Gas of
Chemie 3u.
Een kandidaat is geslaagd in het ADN examen Basis als hij op het schriftelijk examen 25 op de 30
vragen juist kan beantwoorden.
De niet geslaagde kandidaat kan opnieuw deelnemen aan een volgend examen zonder een
nieuwe aanvraag in te dienen voor zover dit examen plaatsvindt binnen een termijn van 6
maanden na afloop van de opleiding.
Slaagt hij of zij niet in dit examen dan dient hij of zij opnieuw een opleiding te volgen bij een
erkende organisatie en een nieuwe aanvraag in te dienen.
Het examen ADN gas of chemie bestaat uit 30 meerkeuzevragen en 15 open vragen. Elk
onderdeel worden gequoteerd op 30 punten (1 punt per meerkeuzevraag en 2 punten per open
vraag).
De kandidaat is geslaagd indien hij in totaal tenminste 44 punten behaalt op een totaal van 60 en
tenminste 20 punten op elk onderdeel.
Bij niet slagen op één of beide onderdelen dient de kandidaat herexamen te doen over de beide
onderdelen. De kandidaat kan opnieuw deelnemen aan het eerstvolgend examen zonder een
nieuwe aanvraag int e dienen voor zover dit herexamen plaatsvindt binnen een termijn van 6
maanden na afloop van de opleiding.
Slaagt hij of zij niet in dit examen dan dient hij of zij terug een cursus te volgen bij een erkende
organisatie en een nieuwe aanvraag in te dienen.
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3.1.2.5 Verklaring matroos voor de binnenvaart
Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Het examenprogramma wordt bepaald in het ministerieel besluit van 6 december 2002. Het
besluit beschrijft de inhoud, de vorm en de vereiste kennis. Het programma bepaalt tevens of een
examenvak schriftelijk of mondeling wordt afgenomen.
De maximum tijdsduur voor het theoretisch examen bedraagt 1uur en 30 minuten.
De maximum tijdsduur voor het praktisch examen bedraagt 4 uur.
Een kandidaat is geslaagd voor de verklaring matroos als hij tenminste op alle onderdelen van het
theoretisch examen 60% haalt en daarna slaagt in het praktijkexamen.
Enkel de kandidaat die slaagt in het theoretisch examen mag deelnemen aan het praktisch
examen.
Bij het niet slagen in het theoretisch examen krijgt de examinant de mogelijkheid tot herkansing
tijdens een volgende examenmogelijkheid. Slaagt hij/zij niet in tweede zittijd, dan dient de
kandidaat zich opnieuw in te schrijven door middel van een nieuwe aanvraag.
Slaagt de kandidaat niet in het praktisch examen dan krijgt hij of zij een herkansing bij een
volgend praktisch examen. Indien de kandidaat dan niet slaagt dan dient hij of zij een nieuwe
aanvraag in te dienen en dient hij het examen volledig te herdoen.
De herkansing, voor theoretisch of praktisch examen kan niet eerder worden afgelegd dan na een
periode van twee maanden en niet later dan 12 maanden na de aanvang van het afgelegde
examen.

3.2. Examengedragscode
3.2.1. Alle ter beschikking gestelde documenten voor het examen mogen het lokaal niet verlaten.
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3.2.2. Het gebruik van hulpmiddelen (eigen mobiele ICT-middelen) is niet toegelaten in het lokaal
tijdens de afname van de examens.
3.2.3. Het praktijkexamen matroos kan pas van start gaan indien de examinant in regel is met de
vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, werkhandschoenen,
nauwaansluitende veiligheidskledij ( bv overall). Een reddingskraag of -vest is beschikbaar aan
boord van het schip. Bij ontbreken van één of meer beschermingsmiddelen wordt het examen als
niet-geslaagd geregistreerd.
3.2.4. SYNTRA Midden-Vlaanderen kan op een examenmoment gedrag vaststellen dat niet
toegelaten is waardoor het onmogelijk is om correct te oordelen over de competenties van een
examinant of die van mede-examinanten.
Hierbij kan het onder meer gaan om volgende onregelmatigheden:
•

het meebrengen en/of gebruiken van niet toegelaten hulpmiddelen zoals gsm’s,
spiekbriefjes etc.

•

mondelinge of schriftelijke communicatie tijdens het examen

•

het door anderen laten maken van een persoonlijk werk

•

andere door de examinator vastgestelde onregelmatigheden

Deze lijst is niet limitatief.
Merkt de examinator een onregelmatigheid op dan spreekt hij de examinant onmiddellijk aan. De
examinant moet het examenlokaal verlaten en het examen wordt ongeldig verklaard.

Hoofdstuk 4. Resultaten
4.1. Na het beëindigen van een theoretisch examen is de examinant:
- geslaagd
- geslaagd op één of meerdere onderdelen (Vaarbewijs of Rijnpatent) met mogelijkheid tot
herkansing voor die onderdelen waarvoor de examinant niet slaagde
- niet geslaagd
4.2. In het geval van de praktijkexamens matroos is de examinant:
- geslaagd
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- geslaagd op één of meerdere onderdelen met mogelijkheid tot herkansing voor de nietgeslaagde onderdelen.
- niet geslaagd

4.3. Specifiek voor ADN basis/chemie/gas:
- geslaagd
- niet geslaagd
4.4. Communicatie van de resultaten
De examinant verneemt zijn resultaten indien mogelijk onmiddellijk na het afleggen van het
examen, behalve voor de examens ADN gas en ADN chemie. Na het afleggen van het examen
ontvangt hij een schriftelijke resultaat. Tegelijk verneemt de examinant hoe hij/zij zich opnieuw
kan inschrijven voor het herexamen indien van toepassing.

Hoofdstuk 5. Inzagerecht
5.1. De examinant heeft recht op inzage tot zijn persoonlijke examendocumenten. Hij kan dit
persoonlijk doornemen zonder evenwel kopieën te maken onder welke vorm ook.
5.2. Hij kan binnen de veertien kalenderdagen na bekendmaking van de examenresultaten een
schriftelijk verzoek tot inzage richten aan Syntra Midden-Vlaanderen.

Hoofdstuk 6. Beroepsprocedure
6.1. Indieningstermijn
De examinant kan uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de resultaten bezwaar
aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen zijn.
6.2. Procedure
6.2.1. Klachten over het verloop van het examens kunnen in eerste instantie ingediend worden bij
de klachtencoördinator van SYNTRA Midden-Vlaanderen, Wim.Blommaert@syntra-mvl.be,
Hogekouter 1 in 9100 Sint-Niklaas.
6.2.2. De examinant kan met zijn klacht over het verloop van examens in tweede lijn terecht bij De
Vlaamse Waterweg nv, Koning Albert II laan 20 bus 14, 1000 Brussel,
examencommissie@vlaamsewaterweg.be.
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