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Het origineel ondertekende document en de vereiste bijlagen verstuurt u via mail naar 

icc@vpf.be 

- Een kopie (voor- en achterzijde) van uw beperkt/algemeen stuurbrevet, 

- Een kopie (voor- en achterzijde) van uw identiteitskaart of een afdruk van uw identiteits-

kaartlezer, 

- Een pasfoto in jpg-formaat (236x295 pixels)  

- Een bewijs van betaling erbij versnelt de procedure een beetje. 

U wordt via mail op de hoogte gehouden van het verloop van de aanvraag. 

Mochten er zich problemen voordoen met het downloaden van het aanvraagformulier, stuur 

mij dan via icc@vpf.be uw adresgegevens door, dan kan ik u het formulier via de post toestu-

ren. 

 

   Aanvraagprocedure Internationaal vaarbewijs ICC 

      (Conform met ECE resolution 40, en geratificeerd door het KB 30 mei 2011) 

 

Met uw beperkt/algemeen stuurbrevet mag u varen op de Belgische en Nederlandse wateren. In-

dien u echter uw vaargebied wil uitbreiden, is het raadzaam om over een ICC vaarbewijs te be-

schikken. Dit is een louter administratieve aangelegenheid. 

 

De aanvrager dient het individueel aanvraagformulier via e-mail te openen, in te vullen en daarna af 

te drukken en te ondertekenen.  

Vervolgens doet u een storting van 65€ op het rekeningnummer van de VPF: 

IBAN BE46 9730 3548 2836 / BIC ARSP BE 22 /  

met vermelding van de naam van de aanvrager van het ICC. 
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Let op! 

* U hebt alleen recht op een ICC vaarbewijs als: 

- U Belg bent of een officieel verblijfsadres hebt in België. 

- U houder bent van één van de officiële vaarattesten die vermeld staan op het aanvraag-

formulier. 

* De ganse procedure kan tot 8 weken duren, ondertussen wordt u via mail op de hoogte gehouden 

van het verloop. 

* Uw ICC wordt u via bpost thuis bezorgd.  Indien u dit wenst kan u het ICC als een aangetekende 

zending ontvangen mits de betaling van een meerprijs van 6,20€. 

 

Uw dossierbeheerder, 

Florette Dalemans 

 

Verantwoordelijke ICC (C10) 

 

OPMERKINGEN  

  

- Het ICC is niet verplicht in België, maar is dikwijls noodzakelijk in het buitenland. In de meeste Europese 

landen wordt de ICC erkend.  

- In geval van verlies of diefstal van het ICC wordt géén duplicaat afgeleverd. U moet dan, volgens de hier-

boven beschreven procedure, een nieuwe ICC aanvragen. 

- Het is niet nodig om een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig.  

- 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 bijkomen-

de bewijsstukken (attest van een cursus, enz.) toevoegen (zie verder onder punt 3). 

 

 


