
Gegevens (nieuwe) eigenaar vaartuig

|

|

|

|         |

|

| 
 

Gegevens debiteur

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

|

|

|

|         |

Soort wijziging

■ Nieuwe eigenaar     (vul de nieuwe eigenaar bij paragraaf 1 in)

■ Wijziging vaargebied    (vul het nieuwe vaargebied bij paragraaf 5 in)

■ Toevoeging verklaring(en)  (selecteer de nieuwe verklaring(en) bij paragraaf 6)

   1
1.1 (Handels)naam

1.2 KvK-nummer

1.3 Adres

1.4 Postcode en woonplaats

1.5 Telefoonnummer(s)

1.6 E-mailadres

   2

2.1 (Handels)naam

2.2 KvK-nummer 

2.3 Adres

2.4 Postcode en plaats

   3
3.1 Reden van de wijziging

Wijzigen
Certificaten vissersvaartuigen en
recreatievaartuigen
Met dit formulier kunt u wijzigingen op de bestaande certificaten 
doorgeven en optionele verklaringen voor vissersvaartuigen en 
recreatievaartuigen aanvragen.

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in 
behandeling genomen.

Stuur het formulier naar Postbus 8634, 3009 AP  Rotterdam  
of naar het e-mailadres: visserij@ilent.nl

Meer informatie 
088 489 00 00  |   www.ilent.nl
Bezoekadres: Weena 723, Ingang C, 1ste verdieping, Rotterdam
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Gegevens vaartuig

|

|

|

|

Gegevens vaargebied

■ 1  ■ 2  ■ 3  ■ 4  ■ 5  ■ 6

■ 30 mijl uit de NL kust  ■ 35 mijl uit de NL kust    ■ 30 mijl tender vaart vanuit een werkhaven

■ 5 mijl vanuit de NL kust  ■ 200 mijl vanuit de NL kust

Type verklaringen

> De reeds afgegeven verplichte certificaten voor dit vaartuig worden opnieuw afgegeven, de hieronder geselecteerde verklaringen worden
 hieraan toegevoegd

■ SYLT verklaring       ■ Verklaring dagvisserij (10 uur buitengaats) 

■ IOPP verklaring (<400 GT)    ■ Verklaring dagvisserij (18 uur buitengaats) 

■ Verklaring mosselvaartuigen   ■ Vrijstelling man overboord boot

Ondertekening

|                        |

 

|

   4
4.1 (nieuwe) scheepsnaam 

4.2 Vorige scheepsnaam 
 (indien van toepassing)

4.3 Nieuw vismerk
 (alleen voor vissersvaartuig)

4.4 Vorig vismerk 
 (indien van toepassing)

   5
5.1 Gewenst vaargebied voor een 

vissersvaartuig
 (zie ook de toelichting op pagina 3)

5.2 Gewenst vaargebied voor een 
recreatievaartuig

   6

6.1 Welke verklaringen wilt u 
toevoegen aan het certificaat?

 (zie ook de toelichting op pagina 3)

   7
7.1 Plaats en datum

7.2 Handtekening eigenaar schip

Wijzigen Certificaten vissersvaartuigen en recreatievaartuigen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

ILT.095.04  |  2 van 3



Toelichting bij vraag 4.1

Uitleg vaargebieden:

Onbeperkt

Van 70o N tot 43o N en van 15o W tot 30o O

De Noordzee tot de 62° Noorderbreedtegraad en tot de lijn die het punt op 62° N en 1° W verbindt met 
Strathy Point (noordkust Schotland), Het Kanaal, het Kanaal van Bristol, het St. George Kanaal en de Ierse 
Zee in het zuiden tot de lijn die Kaap St. Mathieu verbindt met Old Head of Kinsale (zuidkust Ierland) en in 
het noorden tot de lijn Inishowen Head naar Islay (Ardmore Point), van Islay (Rhuda Mhail) langs de oostkust 
van Colonsay naar Mull (Loch Buy) en van Mull (Java Point) naar Schotland (Barony Point), en de Oostzee tot 
de 56° Noorderbreedtegraad.

Het vaargebied dat wordt begrensd door een lijn 30 zeemijlen uit de kust.

Alle wateren tot 30 mijl uit de Franse, Belgische, Nederlandse, Duitse en Deense westkust, in het zuiden
begrensd door de lijn Calais-Dover, in het noorden door de parallel van 57° N.

Alle wateren tot 15 mijl uit de Franse, Belgische, Nederlandse en Duitse kust, in het zuiden begrensd door de 
lijn Calais-Dover, in het oosten door de meridiaan van 8° O.

Toelichting bij paragraaf 5

Uitbreiding op het vaargebied 6 tot 30 mijl uit de Duitse en Deense kust, omgeven door de lijn 53º.50’N en 
7º00’O naar 54º.40’N en 7º25’O en vandaar naar 56º.00’N en 7º25’O in het noorden begrensd door de 
breedtegraad van 56ºN.

Geen verplichte verklaring voor schepen kleiner dan 400 GT. 
Verklaart wordt dat het schip is uitgerust met een goedgekeurde lenswater-olie afscheider of een 
goedgekeurd opvangsysteem.

Voorlopige vrijstelling van het bepaalde in art. 4 van het Besluit Zeevisvaartbemanning met dien verstande 
dat de gezel niet aan boord hoeft te zijn zolang met het vaartuig uitsluitend reizen van korte duur worden 
gemaakt (Den Helder – Yerseke vise-versa), varend binnen vaargebied 5.
Vereiste bemanning: 2 opvarenden met geldig Vaarbevoegdheidsbewijs Schipper/ plv. Schipper. 

Voorlopige vrijstelling van het bepaalde in art. 4 van het Besluit Zeevisvaartbemanning met dien verstande 
dat de Plv. Schipper niet aan boord hoeft te zijn zolang met het vaartuig uitsluitend reizen van korte duur 
worden gemaakt (max. tien uren per etmaal buitengaats), varend binnen vaargebied 5. Vereiste bemanning: 
1 opvarende met geldig Vaarbevoegdheidsbewijs Schipper + gezel.

Voorlopige vrijstelling van het bepaalde in art. 4 van het Besluit Zeevisvaartbemanning met dien verstande 
dat de gezel niet aan boord hoeft te zijn zolang met het vaartuig uitsluitend reizen van korte duur worden 
gemaakt (max. achttien uren per etmaal buitengaats), varend binnen vaargebied 5.
Vereiste bemanning: 2 opvarenden met geldig Vaarbevoegdheidsbewijs Schipper/ plv. Schipper. 

Vrijstelling van het bepaalde in art. 7.5, 3 bis,b van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 met dien verstande dat 
voldaan wordt aan de door ILT gestelde eisen ter vervanging van het aan boord hebben van de MOB-boot.

Vaargebied 1

Vaargebied 2

Vaargebied 3

Vaargebied 4

Vaargebied 5

Vaargebied 6

SYLT verklaring

IOPP verklaring (<400 GT)

Verklaring mosselvaartuigen

Verklaring dagvisserij (10 uur 
buitengaats)

Verklaring dagvisserij (18 uur 
buitengaats)

Verklaring man overboord boot
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