
 

 
 
 
 
 

Antwerpen, 19 september 2011 
 
 
 
 
Beste watersporter, 
 
 

Belgische pleziervaarders in het buitenland ondervinden vaak moeilijkheden om 
hun hobby te beoefenen of om een vaartuig te huren. 

Het ICC is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt 
erkend. Dit in tegenstelling tot nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, 
yachtman en yachtnavigator) die niet steeds zonder meer aanvaard worden in 
het buitenland als bewijs van vaarbekwaamheid bij de plaatselijke autoriteiten of 
bij bootverhuurders. 

Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch brevet te 
beschikken en een aanvraag te doen. Het is dus niet nodig om nog een extra test 
of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig en wordt op 
bankkaartformaat uitgegeven. 

Er bestaan meerdere categorieën voor het ICC: 

1. Volgens de plaats waar men wenst te varen: 
• “I” (inland): voor de binnenwateren 
• “C” (coast): voor de kustwateren 

2. Volgens het type vaartuig: 
• “M” (motor): voor motorboten 
• “S” (sail): voor zeilboten 

Combinaties van deze categorieën zijn mogelijk (bvb. ICM, ICMS, …) 

HOE GAAT U TE WERK? 

1. Voorafgaande voorwaarden: 

• Belg zijn of een officieel verblijfsadres in België hebben (beschikken 
over een elektronische identiteitskaart) 

• Houder zijn van ten minste één van de vereiste brevetten. Op het 
aanvraagformulier staan alle mogelijke geschikte brevetten vermeld. 

2. Het aanvraagformulier invullen 

Dit formulier vindt u op onze website www.vvw.be, waar u aan de 
linkerkant een link vindt naar de pagina over het ICC.  

 

 

 



 

U vult het formulier elektronisch in, waarbij automatisch de categorie van 
ICC verschijnt die met uw brevet(ten) overeenkomt. Dit vindt u ook in dit 
tabelletje: 

ICC 
Uw vaarbrevet 

I C M S 

Algemeen stuurbrevet X X X 

Beperkt stuurbrevet X  X 

Brevet Yachtman  X X 

Brevet Yachtnavigator  X X 

Vaarbewijs A  X X X 

Vaarbewijs B X  X 

Rijnpatent X X X 

ZIE 
OPMERKING 

         Andere brevetten komen niet in aanmerking! 

 

 OPMERKING  

Als algemene regel wordt een ICC afgeleverd voor het besturen van een 
motorboot (ICC “M”). Wie een ICC wenst dat (ook) geldt voor een 
zeilvaartuig, zal een verklaring op eer moeten ondertekenen dat de 
nodige zeilbekwaamheid werd verworven. Die verklaring staat op het 
aanvraagformulier. Eventueel kunt u bijkomende bewijsstukken (attest 
van een cursus, enz.) toevoegen (zie verder onder punt 3). 

3. Uw dossier samenstellen 

Wat dient uw dossier te bevatten? 
• het aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend 
• fotokopie van uw brevet(ten) 
• fotokopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart 
• een recente pasfoto (foto op witte achtergrond) van voldoende kwaliteit 

met afmetingen 35 mm x 45 mm 
• eventuele documenten die aantonen dat u zeilervaring hebt (dit is 

facultatief) 

4. U bezorgt het dossier aan VVW vzw, Beatrijslaan 25 te 2050 Antwerpen.  

5. U betaalt het verschuldigde bedrag van € 60 op rekeningnummer van 
VVW vzw: 
 
IBAN BE46 4160 0240 0136 
BIC KREDBEBB 
 
Als mededeling zet u ICC gevolgd door uw naam en voornaam (bv. ICC 
Huybrechts Jan). 

Wij behandelen verder uw dossier en bezorgen uw ICC thuis. Gelieve er 

wel rekening mee te houden dat dit verschillende weken in beslag kan 
nemen. 

Mocht u nog vragen hebben , mag u ons altijd contacteren. 


