ICC - INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VAN
COMPETENTIE VOOR DE PLEZIERVAART
Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart
dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Het
wordt afgeleverd aan personen met een Belgisch
rijksregisternummer en een geldig stuurbrevet.

Om een ICC te bekomen, volstaat het over een gepast Belgisch
Brevet te beschikken en een aanvraag in te dienen bij WSV.
Het is dus niet nodig om nog een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig.
Deze vaarbevoegdheidsbewijzen komen in aanmerking:
				
type van ICC:
Algemeen stuurbrevet				IC
Beperkt stuurbrevet				I
Brevet yachtman of yachtnavigator 			
C
Vaarbewijs A binnenvaartwegen			
IC
Vaarbewijs B binnenvaartwegen			
I
Rijnpatent					IC
• ICC I
• ICC C
• ICC IC

U moet volgende documenten indienen (per post):
• Het aanvraagformulier:
• terug te vinden op www.waterski.be, rubriek
stuurbrevet & vaarbewijs / ICC.
• vul dit PDF-aanvraagformulier in, print dit af en
onderteken het.
• Een recente pasfoto:
• op witte achtergrond
• afmetingen 35 mm x 45 mm
• Een kopie van uw identiteitskaart (voor & achter).
• Een kopie van de vaarbevoegdheidsbewijzen waarover u
beschikt.
• U stort € 62 op:
• IBAN: BE24 7380 1362 0438
• Mededeling: naam + voornaam & aanvraag ICC

varen op binnenvaartwegen (inland)
varen op kustwegen (coast)
varen op binnenvaart- en kustwegen

Elk ICC is bedoeld voor het varen met motorboten (M).
Voor het verkrijgen van een ICC voor zeilboten (S) dient
u een verklaring op eer te ondertekenen op het
aanvraagformulier.
WATERSKI VLAANDEREN

VRAGEN ?
Op www.waterski.be kan u alle informatie & inschrijvingsformulieren over het stuurbrevet (examen, online, theoretische & praktische cursussen), marifoon, ICC, vlaggenbrief
en immatriculatieplaat terugvinden.
Voor verdere vragen kan u terecht bij Marleen:
• marleen@waterski.be
• 03/271.19.59

WATERSKI VLAANDEREN

Waterski Vlaanderen:
Beatrijslaan 25 bus 2, 2050 Antwerpen
www.waterski.be - E-mail: wsv@waterski.be - Tel: 03/271.19.59

STUURBREVET
ELEKTRONISCH - VRIJE DATA KEUZE

CURSUSSEN:
THEORIE / PRAKTIJK / ONLINE

ICC

INTERNATIONAAL CERTIFICAAT
VOOR DE PLEZIERVAART

STUURBREVET
Het stuurbrevet is een verplicht document voor elke piloot van
een pleziervaartuig dat:
• een lengte heeft van 15 meter (of langer) en/of
• sneller vaart dan 20 km/h (ongeacht de lengte)
Er zijn twee soorten stuurbrevetten:
• beperkt stuurbrevet: is geldig op de Belgische Scheepvaartwegen, met uitzondering van de Beneden zeeschelde,
• algemeen stuurbrevet: is geldig op alle Belgische
Schaapvaartwegen, zonder uitzondering.
Voorwaarden tot het bekomen van het stuurbrevet
• De aanvraag en het examen mag reeds vanaf 17 jaar worden
gedaan. Het stuurbrevet is slechts geldig op 18 jaar.
• Een geneeskundig onderzoek ondergaan bij een dokter
naar keuze.
• Slagen in het theoretisch examen
• Praktijkervaring (dienstboekje) voorleggen.

4. Kandidaat legt het examen af en ontvangt direct de uitslag.
4.1 Indien geslaagd stuurt hij de examenuitslag en bewijs van
praktijkervaring op naar Waterski Vlaanderen.
4.2 Indien niet geslaagd moet de kandidaat zich opnieuw
inschrijven via de link.

THEORETISCHE & ONLINE CURSUSSEN
Nieuw in dit gamma is de online cursus. Voordelen:
• les op eigen tempo,
• nooit meer verplaatsen,
• oefenen waar en wanneer u wilt

MARIFOON
Ieder schip, groter dan 7 meter moet uitgerust zijn met een
marifoon. De persoon die de marifoon bedient, moet in het
bezit zijn van een “beperkt getuigschrift van radiotelefonist
van scheepsstation (VHF)”.
Waterski Vlaanderen richt ter voorbereiding op het
examen marifoon cursussen (theorie/online) in. Het
boek "marifonie/VHF" kost €22.

Daarnaast zijn er verschillende weekend- en avondcursussen om
het examen stuurbrevet voor te bereiden.

Om het examen af te leggen neemt u contact
op met het BIPT: 02/226.88.56.

Er is geen verplichting om deze cursussen te volgen.
Onderstaand lesmateriaal wordt gebruikt in de cursussen:
• CD-rom “Het Belgisch vaarbewijs” - € 31
• boek “Leidraad voor het stuurbrevet" - € 24
• boek “Studiewijzer" - €24
• Plotter en passer - €24
Het Belgisch Vaarbewijs

Interactieve hulp en uitleg bij de examenvragen van:

Deze Cd-rom
kwam tot stand
met de steun van :

• het Beperkt Stuurbrevet
• het Algemeen Stuurbrevet
• Exacte examensimulatie rekening houdend met
vragenselectie, tijd en bestaand puntensysteem
• Bevat alle typevragen die tot op het ogenblik van
publicatie gesteld zijn
• Bij foutieve antwoorden wordt er uitleg gegeven

•

• Laatste belangrijke aanpassingen i.v.m. het
Stuurbrevet / Vaarbewijs werden verwerkt

EXAMEN STUURBREVET

2007

Bestellen kan door het bedrag +
verzendkosten (€3,5) over te schrijven op:
• IBAN: BE24 7380 1362 0438
met vermelding van naam, adres & het gewenste artikel.
Uitgever:

MARINEX

Minimum Systeemvereisten:

eerst je geheugen
opfrissen …

… daarna volgen de
examenvragen.

met uitleg over uw antwoord !

• 233 Mhz processor
• 16 MB RAM
• 4x speed cd-romlezer
• VGA kaart met 1000-den
kleuren
• 16 bit geluidskaart
• Windows 95/98/Me/XP

© Marinex / Paul Van den Keybus
Alle rechten voorbehouden

Inschrijven voor het examen
1. kopij identiteitskaart + ondertekend inschrijvingsformulier
(door kandidaat & arts) mailen naar marleen@waterski.be of
opsturen naar Waterski Vlaanderen.
2. Betaling: € 75 – IBAN BE24 7380 1362 0438 – VOORNAAM &
NAAM + EXAMEN STUURBREVET
3. Indien het dossier volledig is, ontvangt de kandidaat verdere
info om een examenafspraak vast te leggen.

Het Binnenvaartreglement

• Geen installatie op hard disk vereist

VAARBEWIJS_inlay.indd 1

De examens worden via de computer afgelegd doorheen het
ganse jaar. Examenplaatsen zijn Antwerpen, Oostende en Brussel.

Nieuw!

• Meer dan 500 vragen met uitleg !
• Meer dan 300 foto’s en situatieschetsen !
• Inclusief videobeelden !

• Aanvullend spel- en quizgedeelte

naar de
agen !
Inclusief Web-link
examenvr
meest recente
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PRAKTIJK ERVARING
Voor het bekomen van uw stuurbrevet dient u praktijk ervaring
aan te tonen. Dit kan op 2 manieren:
• Praktijkcursus van 6 uur via WSV.
• U bevestigt, via het dienstboekje dat u min. 12u praktijkervaring heeft opgedaan. Deze uren dienen begeleid te
worden door iemand met een vaarbewijs, op een vaartuig
waar een stuurbrevet voor vereist is.

IMMATRICULATIEPLAAT
& VLAGGENBRIEF
Men kan een immatriculatieplaat en/of vlaggenbrief
aanvragen of laten henieuwen via Waterski Vlaanderen.
Meer info op onze website.

