ICC - INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VAN
COMPETENTIE VOOR DE PLEZIERVAART

WIJZIGING WETGEVING
PLEZIERVAART

Het ICC wordt in de meeste Europese landen
erkend. Het wordt afgeleverd aan personen
met een Belgisch rijksregisternummer en
een geldig brevet (algemeen/beperkt stuurbrevet,
yacht man/navigator, vaarbewijs A/B binnenvaart, rijnpatent). Er is
geen extra examen nodig en het ICC is levenslang geldig.

Vanaf 2020: Examen stuurbrevet
• Minimum 16 jr.
• Prijs: € 38 per examen (beperkt/aanvullend/herexamen) aan FOD
Mobiliteit & Vervoer + € 50 aan Waterski Vlaanderen bij aanvraag
brevet. Prijzen onderhevig aan indexatie en kunnen jaarlijks worden
herzien.
• Per examen volgen 30 vragen
• beperkt: (12 ‘reglementen’, 10 navigatie’, 8 ‘veiligheid en manoeuvres’)
• aanvullend: (10 ‘reglementen’, 10 navigatie’, 10 ‘veiligheid en
manoeuvres’)
Minimumscore van 50% per examenonderdeel en een minimum van
60% in totaliteit.

U moet volgende documenten indienen (per post):
• Het aanvraagformulier:
• te vinden via stuurbrevet.be
• online invullen, afdrukken en ondertekenen
• Een recente pasfoto (*norm identiteitskaart)
• Kopie identiteitskaart (voor & achter)
• Kopie van uw vaarbevoegdheidsbewijzen
Betaling €68
• Via stuurbrevet.be
(BancontactMobile/SofortBank/iDeal)
• Overschrijving:
• IBAN: BE24 7380 1362 0438
• Mededeling: naam + voornaam & aanvraag ICC

•
•
•

BREVET YACHTMAN
voor de kustwateren

Er wordt dieper ingegaan op onderwerpen zoals: navigatie, getijden,
meteo, veiligheid enzoverder…

Regelgeving stuurbrevet
• Beperkt stuurbrevet: op afgesloten meren (n.t.b) & de met de zee
verbonden binnenwateren (uitgez. Beneden-Zeeschelde)
• Vanaf midden mei ‘20 is er een lijst van verplichte uitrusting, die
pleziervaartuigen steeds aan boord moeten hebben.
Vanaf 2021 zal een praktijktest afgenomen worden bij zowel het beperkt
als het algemeen stuurbrevet.
Vanaf 2022: verplichting algemeen stuurbrevet op zee,
indien motor < 20 km/u of romplengte < 15m.
Vragen? Op stuurbrevet.be kan u alle info- & inschrijvings-formulieren
voor onze nautische dienstverlening (stuurbrevet & marifoon: cursus
[theorie-praktijk-online]/examen/studiemateriaal; ICC ; registratiebrief)
terugvinden.
Meer info: marleen@waterski.be

Voorwaarde: de aanvrager moet in het bezit zijn van een algemeen
stuurbrevet en moet een min. leeftijd van 20 jaar hebben.

WATERSKI VLAANDEREN

STUURBREVET.be
Zet je op weg naar:
Belgisch stuurbrevet / vaarbewijs
ICC (varen in het buitenland)

Men kan een tweedaagse cursus volgen en inschrijven via
stuurbrevet.be.

WATERSKI VLAANDEREN

2020 - Folder stuurbrevet.indd 1

Opgelet: wijzigingen wetgeving pleziervaart

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

Marifoon
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STUURBREVET
Beperkt & algemeen
Het stuurbrevet is een verplicht document voor elke piloot van een
pleziervaartuig met een lengte van 15 meter (of langer) en/of die
sneller vaart dan 20 km/h (ongeacht de lengte).
Er zijn twee soorten stuurbrevetten:
• beperkt stuurbrevet: is geldig op de niet met de zee verbonden
afgesloten wateren (door de Minister aangeduid) & alle met de
zee verbonden binnenwateren m.u.v. de Beneden-Zeeschelde.
• algemeen stuurbrevet: beperkt stuurbrevet aangevuld met de
Beneden-Zeeschelde & de kusthavens.
Voorwaarden tot het bekomen van het stuurbrevet
• De aanvraag en het theoretisch examen kan reeds vanaf 16 jaar.
• Een geneeskundig onderzoek bij een dokter naar keuze.
• Slagen in het theoretisch examen.
• Praktijkervaring (dienstboekje) voorleggen - Praktijktest vanaf 2021

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
Daarnaast zijn er verschillende weekend- en avondcursussen om het
examen stuurbrevet voor te bereiden. Er is geen verplichting om deze
cursussen te volgen.
Onderstaand lesmateriaal wordt gebruikt in de cursussen:
• boek “Leidraad voor het stuurbrevet" - € 24
• boek “Studiewijzer" - €24
• Plotter en passer - €24

Praktijk ervaring

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

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.
• Vanaf 2021 worden nieuwe modaliteiten van kracht m.b.t tot
het aantonen van praktijkervaring. Dit via een praktijktest!
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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.
Om het examen af te leggen neemt u contact op met het BIPT
(examen@bipt.be).

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

Stappenplan stuurbrevet bekomen
Inschrijvingsprocedure:
1. Via de website van FOD Mobiliteit & Vervoer (https://mobilit.belgium.be/
nl/scheepvaart/pleziervaart_0/bestuurder/hoe_brevet_bekomen/
beperkt_en_algemeen_stuurbrevet) kan je het examen inplannen
& €38 per examendeel betalen.
2. Formulier aanvraag brevet, via STUURBREVET.BE, aan Waterski
Vlaanderen bezorgen (post/mail):
• Formulier persoonsgegevens
• Doktersattest
• Kopie identiteitskaart
3. Betaling aanvraag brevet €50
• Via de webshop (Bancontact Mobile/SofortBank/iDeal)
• Overschrijving: IBAN BE24 7380 1362 0438
• Mededeling: VOORNAAM & NAAM + AANVRAAG STUURBREVET
4. Examenuitslag & bewijs van vaarpraktijk aan WSV bezorgen.
5. WSV verwerkt uw dossier en levert uw stuurbrevet af.

MARIFOON

SRC
Voor het gebruik van toestellen die op andere frequenties dan VHF
uitzenden of onderdelen van het GMDSS-systeem (DSC, EPIRB,
SART, Satcom, enz.) volstaat het beperkt certificaat voor scheepsstations niet. Voor de niet-commerciële pleziervaart moet de gebruiker
in het bezit zijn van een SRC-certificaat (Short Range Certificate).
Om dat te krijgen moet men eerst in een door het BIPT erkend
opleidingscentrum een cursus volgen. Daar ontvangt men een attest waarmee men zich kan inschrijven voor het SRC-examen. Ook
deze cursussen staan in ons opleidingsaanbod.

REGISTRATIEBRIEF
Men spreekt niet meer van een immatriculatieplaat en/of
vlaggenbrief maar van een registratiebrief. Zoals voorheen ondersteunen we graag bij de aanvraag of hernieuwing.
Meer info op stuurbrevet.be
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