
Gegevens aanvrager

|

|

|     |              |

|

|

|

Gegevens schip

|

|

|          |

|

|

|                 |

|     |

|          |

Soort aanvraag

n Hardheidsclausule   n Aanbeveling   n Ontheffing

   1
1.1  Naam onderneming

1.2 Adres

1.3  Postcode, plaats en land

1.4  Naam contactpersoon

1.5 Telefoonnummer(s)

1.6 E-mailadres

   2
2.1 Scheepsnaam

2.2 Voormalige scheepsnaam

2.3 ENI-nummer en ID-nummer

2.4 Certificaatnummer (SI-nummer)

2.5 Meetbriefnummer

2.6 Type schip en brandmerk

2.7 Bouwjaar en motorvermogen 
(kW)

2.8 Lengte over alles en breedte

   3
3.1  Wat vraagt u aan?

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

|            |            |

Aanvraag
Hardheidsclausule, aanbeveling of 
ontheffing binnenvaartschip

Met dit formulier kunt u een verzoek voor een hardheidsclausule, 
aanbeveling, en/of een ontheffing van een technisch voorschrift voor 
certificering aanvragen.

Nadat de aanvraag is geregistreerd kan de ILT om aanvullende 
informatie vragen, bijvoorbeeld:
- Aanvullende informatie van het klassenbureau of keuringsinstantie
- Aanvullende documentatie, tekeningen en/of schema's
Tevens is het mogelijk dat ILT ter plaatse onderzoek uitvoert.

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in 
behandeling genomen.

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

Meer informatie 
088 489 00 00  |   www.ilent.nl
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Klassenbureau of keuringsinstantie

n Bureau Veritas  n Germanischer Lloyd   n Lloyd's Register 

n NBKB     n Register Holland    n Niet van toepassing

Korte omschrijving van de aanvraag

Ondertekening

> Ondergetekende moet bevoegd zijn om in naam van de eigenaar te handelen en verklaart de vragen op dit formulier
 naar waarheid te hebben ingevuld.
> De onderneming (genoemd bij paragraaf 1) verplicht zich na ondertekening om alle kosten die betrekking hebben op
 deze aanvraag, volgens de 'Regeling tarieven scheepvaart 2005', te betalen.

|

|                   |

|

   4
4.1 Klassenbureau of 

keuringsinstantie die het 
onderzoek tot certificering 
uitvoert

   5
5.1 Geef een korte beschrijving 

waarvoor u een aanbeveling/
ontheffing/hardheidsclausule 
aanvraagt

   6

6.1 Naam aanvrager

6.2 Plaats en datum

6.3 Handtekening

Aanvraag Hardheidsclausule, aanbeveling of ontheffing binnenvaartschip
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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