
WATERSKI & WAKEBOARD VLAANDEREN VZW BE 0417.506.311 

📍 Beatrijslaan 25 bus 2 - BE-2050 Antwerpen I ☎️ +32-3-2711959  

🌐 stuurbrevet.be I 📧 icc@waterski.be I   

💶  BE24 7380 1362 0438 

 

ICC AANVRAGEN VIA WEB-APP 

Waterski & Wakeboard Vlaanderen is erkend (°C08), door FOD Mobiliteit & Vervoer. 

1. BETALING 

Belangrijk, om de voortgang van de procedure niet te vertragen, is om eerst de betaling over te maken, 
vooraleer de effectieve aanvraag van het ICC te doen.  

Aanvraag NIEUW UPGRADE DUPLICAAT 

Prijs € 70,00 € 70,00 

Betalen webshop webshop 

Overschrijving IBAN: BE24 7380 1362 0438 – BIC: KREDBEBB 

Mededeling NAAM + AANVRAAG ICC NAAM + UPGRADE ICC NAAM + DUPLICAAT ICC 
Betalen via de webshop met Bancontact/Bancontactmobile/SofortBank/iDeal/overschrijving/Giropay.  

2. TOEGANG 

De toepassing bereik je via  https://iccrequests.apps.mobilit.fgov.be/dl/fed/C08 

 

 

 
 
 

3. AANMELDEN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Op de aanmeldpagina log je in via: 
 de itsme®-app (klik hier om een account aan te maken) 

 eID en kaartlezer  

o hou je eID kaart en PIN-code bij de hand 
o PIN-code kwijt, dan vind je hier de nodige info, of geen eID kaart meer, klik hier.  

Indien aanmelden niet lukt dan kan u een afspraak (📱 +32-3-2711959 I 📧 icc@waterski.be) maken en 
proberen we u verder te helpen. Voorwaarde is wel dat u eID kaart, een duidelijke pasfoto (zwart/wit 
of kleur met een witte achtergrond), PIN-code & vaarbevoegdheidsbewijs(z)en meebrengt. 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0417506311&actionLu=Zoek
http://maps.google.com/maps?saddr=&daddr=Beatrijslaan+25++2050+Antwerpen+Belgi%C3%AB
tel:+32-3-2711959
https://stuurbrevet.be/index.php/icc/
mailto:icc@waterski.be
https://www.waterski.be/federatie/stuurbrevet-en-boorddocumenten/#breadcrumb
https://www.facebook.com/waterskivlaanderen
https://www.instagram.com/waterskiwakeboardvlaanderen/
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder_0/hoe_brevet_bekomen/icc
https://mobilit.belgium.be/nl/resource/lijst_icc_aangewezen_organisaties
https://www.waterski.be/federatie/shop/cursusmateriaal-stuurbrevet/aanvraag-icc/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/shop/cursusmateriaal-stuurbrevet/aanvraag-duplicaat-icc/
https://iccrequests.apps.mobilit.fgov.be/dl/fed/C08
https://www.itsme.be/get-started
https://eid.belgium.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-pincode-niet-meer-weet#7533
https://eid.belgium.be/nl/faq/wat-als-ik-mijn-pincode-niet-meer-weet#7528
tel:+32-3-2711959
mailto:icc@waterski.be


 

 

4. DE AANVRAAG 

Klik op “+ Nieuwe aanvraag”.  
Vink aan dat je de privacyverklaring hebt gelezen, en klik op  “Ga verder met de aanvraag”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. AANVRAGER 

In deze stap worden uw persoonsgegevens (Voornaam(en)/Achternaam/Straat/Huisnummer/ 
Bus/Postcode/Plaats/Geboortedatum/Geboorteplaats/Nationaliteit/Rijksregisternummer/Nationaal 
nummer) uit het rijksregister overgenomen. 

Voeg zelf, handig voor communicatie en opvolging, een 📧 – adres &/of 📱 – nummer toe. 
 

Daarna kiest u de taal (Nederlands/Frans) van uw ICC kaart. Vervolgens geef je aan of het de eerste 
aanvraag is (“Ik heb nog geen Belgische ICC kaart”). Zoniet, in het geval van een duplicaat-aanvraag, 

kies je voor “Ik heb al een Belgische ICC kaart”. 
 
Bevestig alles door onderaan op de pagina te klikken op “Volgende”. 

    



 

 

4.2. VAARBEVOEGDHEID 

In deze stap geeft u aan over welk(e), minstens 1, door de Belgische overheid uitgereikt(e), brevet(ten) 
u beschikt. Op basis van uw selectie wordt dan onderaan het type ICC automatisch getoond. 

 
Ten slotte moet u in deze stap nog aangeven over welke bekwaamheid (Motorboten/Zeilboten/ 
Motorboten en zeilboten) u beschikt. 
 
Bevestig alles door onderaan op de pagina te klikken op “Volgende”. 

   



 

 

4.3. DOCUMENTEN 

In deze stap worden het/(de) vaarbevoegdheidsbewijs(zen) opgeladen.  
Alsook moet een recente, duidelijke pasfoto in zwart/wit of kleur met een witte achtergrond worden 

toegevoegd. De foto moet een breedte/hoogte verhouding hebben van 2/3 (+/- 50%). De opgeladen 
foto moet van “identiteitskaartkwaliteit” zijn. 
Gebruik bij het opladen deze (naam voornaam – vaarbewijs & naam voornaam – pasfoto) 
bestandsnamen. 
 
Bevestig alles door onderaan op de pagina te klikken op “Volgende”. 

  
 

  

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf


 

 

4.4. OVERZICHT 

In deze stap heb je de mogelijkheid om alle gegevens & documenten te controleren. Toch nog fouten 
te zien? Dan kan je alles aanpassen door onderaan op de pagina te klikken op “Vorige”. 

 
Ten slotte vink je nog aan “dat de verstrekte informatie volledig en correct is”. 
 
Als alles correct is kan je onderaan op de pagina klikken op “Verzend” om de aanvraag te versturen. 



 

 

5. AFLEVERING KAART 

Indien alle voorgaande stappen zijn doorlopen wordt de aanvraag van uw ICC bevestigd, waarna een 

kopie volgt per 📧 mail (gelieve ook uw spam-folder te controleren). 
 
Uit ervaring blijkt dat er rekening moet worden gehouden met een doorlooptijd (aanvraag-aflevering 
kaart) van 2-3 weken. 
 

Van zodra we de kaart ontvangen, wordt deze bezorgd per gewone 📬 post. 

6. ANDERE PROCEDURES 

6.1. UPGRADE 

Als je initiële ICC-kaart “minder waard” is en je nu over een “hoger” brevet beschikt kies je in “fase 1 – 
Aanvrager”, bij “Aanvraag ICC kaart” voor “Ik heb al een Belgische ICC kaart”, en duid je aan “Ik wil 
mijn kaart upgraden naar een ander type”. 

Controleer natuurlijk ook al je persoonsgegevens en voeg zonodig een 📧 – adres &/of 📱 – nummer 
toe, handig voor communicatie. 

 
Bevestig alles door onderaan op de pagina te klikken op “Volgende”. 

 
Daarna dienen alle stappen (vaarbevoegdheid aanduiden, documenten uploaden, overzicht 

controleren, aanvraag verzenden & betaling (€ 68,00) overmaken) zoals hierboven beschreven 
eveneens te worden gevolgd. 

  



 

 

6.2. DUPLICAAT 

Als je initiële ICC-kaart verloren, versleten, onleesbaar of tenietgegaan is kies je in “fase 1 – 
Aanvrager”, bij “Aanvraag ICC kaart” voor “Ik heb al een Belgische ICC kaart”, en duid je aan “Mijn 

kaart is verloren, versleten, onleesbaar, tenietgegaan”. 

Controleer natuurlijk ook al je persoonsgegevens en voeg zonodig een 📧 – adres &/of 📱 – nummer 
toe, handig voor communicatie. 

 
Bevestig alles door onderaan op de pagina te klikken op “Volgende”. 
 
Daarna dienen alle stappen (vaarbevoegdheid aanduiden, documenten uploaden, overzicht 
controleren, aanvraag verzenden & betaling (€ 60,00) overmaken) zoals hierboven beschreven 
eveneens te worden gevolgd. 

6.3. FOUTEN 

Als je initiële ICC-kaart fouten bevat, kies je in “fase 1 – Aanvrager”, bij “Aanvraag ICC kaart” voor “Ik 

heb al een Belgische ICC kaart”, en duid je aan “Mijn kaart bevat fouten”. Controleer natuurlijk ook al 

je persoonsgegevens en voeg zonodig een 📧 – adres &/of 📱 – nummer toe, handig voor 
communicatie. Bevestig alles door onderaan op de pagina te klikken op “Volgende”. 

 

 
  



 

 

Daarna dienen alle stappen (vaarbevoegdheid aanduiden, documenten uploaden, overzicht 
controleren, aanvraag verzenden) zoals hierboven beschreven eveneens te worden gevolgd. 
In het geval van fouten is geen betaling vereist. 
Extra, onder documenten uploaden, laad je een kopie op van de huidige ICC kaart (die foutieve 

gegevens bevat). 

 

 
 

 
 
 

 

📍                    ☎️              CONTACT                 🌐                   📧 
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mailto:icc@waterski.be
https://stuurbrevet.be/index.php/icc/

