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Item : Procedure aanvraag ontheffing- aanbeveling- aanspraak op 

hardheidsclausule en bezwaar  

item  
Aanvraag  ontheffing- aanbeveling- aanspraak op 
hardheidsclausule en bezwaar 

1. De scheepseigenaar of zijn vertegenwoordiger  


Schriftelijke verzoek via NBKB inspecteur in het BCS, om bij ILT in 
te dienen 

2. Inspecteur  



Beoordeel  aanvraag ontheffing- aanbeveling- aanspraak op 
hardheidsclausule op indieningsvereisten. Indien aanvraag 
conform eisen dan verder gaan naar de volgende stap. 



Downloaden formulier “Formulier: Aanvraag hardheidsclausule, 
aanbeveling of ontheffing binnenvaartschip - ILT.247.02” vanuit 
BCS. 



Invullen formulier ILT en een volledige onderbouwing (volledig, 
duidelijk en correct anders wordt deze door zowel NBKB als ILT  
niet in behandeling genomen) en uploaden in BCS waarbij 
behandelstap ter fiattering aanbieden. 

3. NBKB Admin 


NBKB Admin. Beoordeel aanvraag op volledigheid en 
indieningsvereisten. 



Goedkeur: toezending formulier met bijlagen en onze 
onderbouwing, aan ILT  per e-mail en in notitieveld van BCS 
dossier vermelden dat de aanvraag bij ILT  ligt. 

Opgelet: Bij goedkeur (fiattering)  de stap op status uitgevoerd te 
zetten. Kortom  fiattering in deze stap geeft géén oordeel over het 
resultaat. Uiteraard ligt het oordeel bij ILT en op internationale 
niveau. 

 Afkeur: automatische melding via BCS met redenen aan inspecteur 



Inspecteur dient bij afkeur aanvraag, gegevens te corrigeren en 
het formulier incl. onderbouwing opnieuw uploaden in BCS en 
stap opnieuw ter fiattering aanbieden. 



NBKB Admin. Na ontvangst van aangepaste aanvraag conform 
mededeling, aanvraag met indien van toepassing bijlagen, aan ILT  
per e-mail toezenden  en in notitieveld van BCS dossier vermelden 
dat de aanvraag bij ILT  ligt. 

4. ILT 



De ILT beoordeelt de aanvraag op volledigheid en 
indieningsvereisten. Indien ILT de aanvraag onvolledig acht zal 
deze door ILT niet in behandeling worden genomen of de ILT zal  
aanvullende gegevens opvragen. De ILT beantwoord dit direct aan 
de aanvrager / de eigenaar en NBKB. 



Bij goedkeur ontheffing (alleen binnen NL op grond van de 
binnenvaartwet): Na instemming van de ILT mag het schip een 
voorlopig Communautair Binnenvaartcertificaat voor 
Binnenschepen ontvangen via NBKB.  De ILT beantwoord dit direct 
met de NBKB. 



Bij goedkeur overige aanvragen (zoals aanbeveling betreft 
internationaal). Na instemming van de ILT mag het schip een 
voorlopig Certificaat van Onderzoek of Communautair 
Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen ontvangen via NBKB 
zodra het comité uitspraak heeft gedaan. De ILT responst dit direct 
met de eigenaar en NBKB. 

BCS 

  

1. Scheepseigenaar. 

Schriftelijke verzoek 
via NBKB inspecteur, 

bij ILT in te dienen 

Downloaden formulier 
(beschikbaar in BCS)  

Invullen formulier 
conform eisen met 

een volledige 
onderbouwing  

Aanvraag 
indienen in 

BCS  

2. Beoordeel aanvraag 

en gegevens op 
volledigheid 

Afkeur 
Controle aanvraag 

door inspecteur 
aanvraag, gegevens  te 

corrigeren 

Automatische 
actie melding 
met comment 
aan inspecteur 

Goedkeur Fiattering in 
BCS 

Toezending aanvraag met NBKB 
aanvullende onderbouwing aan 
ILT per e-mail insp. cc 

4. Na ontvangst terugkoppeling 

ILT: Terugkoppeling doorzetten 
naar insp. en in notitieveld BCS 

5. In 

notitieveld BCS: 
Beslissing ILT 

bekend. Indien 
aanvraag 

onvolledig is 
verklaard of 
aanvullende 

gegevens wordt 
gevraagd 

conform ILT 

3. Beoordeel aanvraag 

6. Afkeur/afwijzing aanvraag 

door ILT. De ILT beantwoord dit 
direct met de eigenaar. Deze 
stap is duidelijk niet voor de 
NBKB Admin en inspecteur. 

NBKB ADMINISTRATIE / HAI / 
Directeur NBKB INSPECTEUR 
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5. Inspecteur 



Bij aanvraag aanvullende gegevens:  Aanvraagformulier, 
gegevens corrigeren en formulier incl. onderbouwing opnieuw 
uploaden in BCS en stap ter fiattering aanbieden.  

6. Scheepseigenaar 



Bij afkeur/afwijzen aanvraag ontheffing: De ILT responst dit 
direct met de eigenaar. Tegen dit besluit (ontheffing) kan de 
eigenaar eventueel binnen een door ILT benoemde termijn na 
dagtekening, ingaande de dag na verzending van de 
afwijzingsbrief, bezwaar indienen.  



Bij afkeur/afwijzen overige aanvragen (zoals aanbeveling betreft 
internationaal): Tegen het internationale besluit kan de eigenaar 
niet bezwaar maken. De eigenaar heeft wel twee opties:  
1.        De eigenaar past zijn vaartuig en de aanbeveling aan naar 
de gemaakte opmerkingen en dient opnieuw zijn gewijzigde 
aanbeveling in;  
2.        De eigenaar trekt zijn verzoek in. 



Opgelet de NBKB inspecteur en Admin mogen zich niet mengen 
in de bezwaarprocedure. Het is uiteraard toegestaan om 
informatie inzake beslissingen/besluiten tegen de bezwaar te 
verkrijgen en deze te uploaden in BCS voor de dossiervorming. 

7. NBKB Admin 



Terugkoppeling instemming ILT per mail doorzetten naar 
betreffende inspecteur en in notitieveld van BCS incl. inlichten 
over de instemming van de ILT om een voorlopige certificaat te 
mogen afgeven. 



Inspecteur maakt aantekening ontheffing bij punt 52, in opmaak 
concept certificaat in WIOB en via BCS aanbieden aan NBKB 
admin. Maakt factuur aan in BCS 



NBKB admin controleert Stap voorlopig certificaat.  
Goedkeur geen actie 
Afkeur automatische melding via BCS met redenen aan 
inspecteur. 
Controleert ontvangen originele Ontheffing/ aanbeveling of 
afwijking op volledigheid.  
Stap overdracht algehele dossier aan HAI/Directeur 

8. HAI of directeur 



Controleert gehele dossierinhoud en afhandeling in dossier in 
BCS. Controleert certificaatwijzigingen, Controle factuur 
Goedkeur Draagt dossier over aan NBKB Admin voor afhandeling 

9. NBKB Admin 



Uitvoer administratieve afhandeling dossier middels: 
- Invoer certificaatwijzigingen in Wiob, afdrukken certificaat en 
uploaden certificaat Pdf in BCS 
- Ontdooien dossier in Wiob 
- Opmaak en verzenden finale factuur klant 

10. HAI of directeur 



Eindcontrole dossier middels 
- Controle juiste invoer in Wiob,  
- Controle stappen in BCS 
- Controle betaling factuur. 
Goedkeur: “Dossier sluiten” in BCS. 
Afkeur: melding intern en/of aan inspecteur en aanpassing. 

11. HAI of directeur 

 Ondertekenen origineel certificaat 

12. NBKB Admin 

 Verzenden origineel certificaat aan klant. 

 

7. Goedkeur van ILT, 

terugkoppeling doorzetten naar 
insp. en in notitieveld BCS 

Aantekening 
ontheffing/ 

aanbeveling bij 
punt 52 doorvoeren 
in opmaak concept 
certificaat in WIOB 

Voorlopig certificaat 
uitdraaien in WIOB 
en uploaden in BCS 
en zend origineel 
certificaat naar 
NBKB per post. 

Stap voorlopig 
certificaat  

geuploaden in 
BCS en ter 
fiattering 

aanbieden 

Controle Stap voorlopig 
certificaat 

Afkeur 
Automatische 
actie melding 
met comment 
aan inspecteur 

Goedkeur 

Controle aanvraag 
door inspecteur 

aanvraag, gegevens 
corrigeren 

Fiattering in 
BCS 

Overdracht dossier aan HAI / 
Directeur  

8. Algehele controle dossier 

door HAI/directeur en controle 
certificaatwijzigingen/factuur 

Afkeur 
Automatische 
actie melding 
met comment 
aan inspecteur 

Goedkeur 

Overdracht dossier aan NBKB 
Admin 

9. Uitvoer administratieve 

afhandeling dossier  

10. Eindcontrole door 

HAI/Directeur 

Afkeur 

Goedkeur 

11. HAI/Directeur 

Ondertekenen origineel 
certificaat 

12. Verzenden certificaat, 

inzendbrief en factuur naar 
eigenaar. 

Dossier sluiten 


