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Gegevens debiteur

>  Alleen invullen als de factuur niet door de aanvrager wordt betaald.

|

|

|

|     |

In te vullen door de Inspectie Leefomgeving en Transport
Datum binnenkomst       APR Registratienummer      ID-nummer

|            |            |

   1
1.1  (Handels)naam

1.2 KvK-nummer

1.3  Relatie onderneming met schip

1.4  Vestigingsadres

1.5  Postcode en plaats

1.6  Naam contactpersoon

1.7  Telefoonnummer(s) en 
faxnummer

1.8  E-mailadres

1.9  Correspondentieadres

1.10  Postcode en plaats

   2

2.1 (Handels)naam

2.2 KvK-nummer 

2.3 Adres

2.4 Postcode en plaats

Aanvraag
Vernieuwen of bestendigen
certificaten koopvaardijschip

Met dit formulier vraagt u een vernieuwing of bestendiging van de
certificaten voor een koopvaardijschip aan.

De gevraagde certificaatnummers en het NSI vessel number vindt u
bovenaan het te vernieuwen certificaat.

Dit formulier is alleen van toepassing op de onder paragraaf 5 
genoemde certificaten.

Let op de voorwaarden bij paragraaf 7 voordat u een aanvraag indient.

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet 
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling 
genomen.

Stuur het formulier naar nsi@ilent.nl of naar 
Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Meer informatie 
088 489 00 00  |   www.ilent.nl

ILT.079.11  |  1 van 3



Reden aanvraag

n 5 jaarlijks vernieuwen van certificaten

| Is uitstel van de hieraan verbonden inspectie noodzakelijk   n Ja    n  Nee

| Indien van toepassing, reden en termijn van uitstel:

n Tussentijdse onderzoek(en) in verband met het bestendigen van de certificaten 
 (alleen van toepassing op Inspectie VenW-geklasseerde schepen)

n Tussentijdse onderzoek(en) in verband met de droogzetting 
 (alleen van toepassing op Inspectie VenW-geklasseerde schepen)

n Verbouw van het schip (omschrijf de aard van de verbouwing) (de Inspectie neemt contact met u op)

n Andere reden (geef de omschrijving van de gewenste inspecties)

Gegevens schip

|                        |

|

   3
3.1  Wat is de reden van het 

vernieuwen of bestendigen van 
de certificaten?

   4
4.1  Naam schip en NSI vessel 

number

4.2  Roepnaam (callsign)

Aanvraag Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Gewenste certificaten

Alleen van toepassing op jaarlijkse vernieuwing

n   Passenger Ship Safety Certificate day trips (98/18/EC, voor “Register Holland” geklasseerde schepen met  
meer dan 36 passagiers)

n  Exploitatievergunning Dynamically Supported Craft (DSC)

Alleen van toepassing op 5 jaarlijkse vernieuwing

n  Certificaten vereist door de Internationale Conventies (alleen ILT-geklasseerde schepen)

n  Bemanningscertificaat

n  Verklaring bemand werken

n  Verklaring van overeenstemming voor de accommodatie

n  Certificaat van Deugdelijkheid (alleen zeilende passagiersschepen < 36 passagiers)

n  Nationaal veiligheidscertificaat

n  MARPOL verklaring

n  High Speed Craft (HSC) Certificate (voor schepen met meer dan 36 passagiers)

n  Exploitatievergunning HSC

n  Vrijstellingen, certificaatnummer(s):

n  Verklaringen, certificaatnummer(s):

n  Overige, nl:

Gegevens inspectie

>  Voor het vernieuwen of bestendigen van sommige certificaten dient het schip een inspectie te ondergaan, zie www.ilent.nl voor een 
overzicht van de door de ILT uitgevoerde inspecties. Indien de geldigheid van de certificaten is verlopen kan er aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zijn.

|         |

Voorwaarden

Voor het vernieuwen van de certificaten dient het schip te beschikken over een geldige zeebrief en door de ILT dient een 
gereedmelding te zijn ontvangen van de uitgevoerde inspecties door het klassenbureau .

Voor het vernieuwen van het bemanningscertificaat dient het schip over een door de ILT goedgekeurd bemanningsplan te 
beschikken.

Tevens dient u de door het klassenbureau opgemaakte “Checklist Safety Equipment Non propelled pontoons” (geen eigen 
voortstuwing) en de MARPOL small vessels (vrachtschepen/pontons <400 GT) in te dienen.

Ondertekening

Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat ik garant sta voor het betalen 
van de kosten die aan deze aanvraag verbonden zijn.

|                        |

|

   5
5.1  Welke documenten (certificaten) 

vraagt u aan?

   6

6.1  Voorkeursdatum en locatie van 
de inspectie

   7
In geval van 5 jaarlijkse vernieuwing
van de certificaten 

   8

8.1 Plaats en datum

8.2 Handtekening aanvrager

Aanvraag Vernieuwen of bestendigen certificaten koopvaardijschip
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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