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Vereiste documenten bij aanvraag ICP. 
Deze documenten kunnen worden verzonden naar: 
secretariaat@knmc.nl 
of naar: 
 
KNMC, Meent 2a, 4141 AC Leerdam. 
 

  Nederlander 
woonachtig in NL 

Nederlander 
woonachtig in 

buitenland 

niet-Nederlander 
woonachtig in NL 

Bij één van de bonden 
aangesloten verenigingen  

Aanvraag 
formulier 

 
 
ingevuld formulier op de website van de KNMC 
 

ingevuld en van een 
handtekening voorzien 

aanvraagformulier op naam 
van vereniging 

of ingevuld formulier op de 
website van de KNMC 

ID  
 

fotokopie  van het paspoort of identiteitsbewijs.  

verklaring, uitgegeven 
door een 

overheidsinstantie, in het 
Nederlands, Frans, Duits 

of Engels waaruit de 
nationaliteit blijkt 

fotokopie van het paspoort 
of identiteitsbewijs. 

Aanvullend 
ID 

n.v.t. 
 

ingevulde  ondertekende 
verklaring van 

vertegenwoordiging in 
Nederland aangevuld 
met kopie ID van de 

vertegenwoordiger (M,V) 

uittreksel uit 
persoonsregister, niet 

ouder dan 30 dagen met 
aantekening dat de 

aanvrager minimaal 5 
jaar in Nederland 

woonachtig is of een 
fotokopie van een 

Nederlandse permanente 
verblijfsvergunning. 

 verenigingen moeten een 
uittreksel uit het Register 

van de KvK meezenden dat 
niet ouder mag zijn dan 30 
dagen. Voorwaarde is dat 
het pleziervaartuig voor 

meer dan de helft 
toebehoort aan 

Nederlanders of aan een in 
Nederland gevestigde  

vereniging. Verenigingen 
moeten een bewijs van 

lidmaatschap bij een van de 
bonden meezenden. 

Eigendoms
bewijs 

 
 
 
Op naam van de eigenaar (een natuurlijke persoon): 
 
a.) koopovereenkomst op naam met handtekeningen of  
b.) een geldige verzekeringspolis en een bewijs dat de premie in elk geval voor 
het lopende jaar is betaald of  
c.) een geldig bewijs van registratie Kadaster of 
d.) een geldig bewijs van registratie RDW (voor- en achterkant) 
geen douaneverklaring  
  
  

Op naam van de eigenaar 
(een vereniging): 
a.) koopovereenkomst met 
handtekeningen of  
b.) een geldige 
verzekeringspolis en een 
bewijs dat de premie in elk 
geval voor het lopende jaar is 
betaald of  
c.) een geldig bewijs van 
registratie Kadaster of 
d.) een geldig bewijs van 
registratie RDW (voor- en 
achterkant) 
geen douaneverklaring  
 

Foto 

 
Een herkenbare foto van het hele vaartuig en van het vaartuigidentificatienummer (Watercraft Identification 
Number, of WIN-nummer) waarvoor het ICP wordt afgegeven. 
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