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Persoonsgegevens
Rijksregisternummer
Taal
De persoonsgegevens (naam, voornaam,..) moeten worden ingevuld zoals ze op uw identiteitskaart zijn vermeld
Kruis ALLE brevetten aan waarover u beschikt en vermeld het nummer ervan
Brevet
Nummer
Algemeen stuurbrevet
Beperkt stuurbrevet
Brevet Yachtman
Brevet Yachtnavigator
Vaarbewijs A binnenvaartwegen
Vaarbewijs B binnenvaartwegen
Rijnpatent
Keuze ICC
Vaarbevoegdheid
Kruis aan wat van toepassing is en vervolledig waar mogelijk
)
-
Land
)
te
VERPLICHT IN TE VULLEN INDIEN U EEN ICC ZEILEN WENST (S of MS)
Ondertekening
Ik verklaar op eer dat bovenstaande inlichtingen volledig en juist zijn.
KONINKRIJK BELGIE  Aanvraagformulier voor een ICC - Internationaal Certificaat van Competentie voor de pleziervaart (ECE Resolutie n° 40)  (K.B. van 30 mei 2011)
U kan een Belgisch ICC bekomen indien u voldoet aan beide voorwaarden :

	1.	Een Belgisch Rijksregisternummer heeft, d.w.z. indien u de Belgische nationaliteit bezit of een verblijfsvergunning.	
		U vindt dit nummer o.a. op uw identiteitskaart.
	2.	Ten minste één van de volgende brevetten, uitgereikt door de Belgische overheid, bezit:
Type van ICC dat behoort bij het brevet waarover u beschikt  
Algemeen stuurbrevet
IC
Beperkt stuurbrevet
 I
Brevet Yachtman
 C
Brevet Yachtnavigator
C
Vaarbewijs A binnenvaartwegen
IC
Vaarbewijs B binnenvaartwegen
 I
Rijnpatent
IC
ICC  I = voor het varen op binnenvaartwegen
ICC  C = voor het varen op kustwateren
ICC  IC = voor het varen op binnenvaartwegen en kustwateren
Indien u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kunt u een ICC met vermelding M (voor motorboten) bekomen. Voor een ICC met vermelding S voor zeilen dient u bijkomende gegevens in te vullen op dit formulier.


Met een buitenlands brevet kunt u geen Belgisch ICC aanvragen!
VUL HET AANVRAAGFORMULIER OP DE KEERZIJDE IN
""
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