AANVRAAGDOSSIER VOOR DE VERKRIJGING
VAN EEN RIJNVAARTVERKLARING
Met dit formulier vraagt u een Rijnvaartverklaring of een wijziging op uw huidige Rijnvaartverklaring.

Meer informatie over deze aanvraag is verkrijgbaar
a. op www.
b. of op werkdagen tussen
via telefoonnummer

en

						

c. Bezoekadres

!
Alleen de Verdragsluitende Staat waarin het vaartuig staat ingeschreven, mag de Rijnvaartverklaring
afgeven en intrekken. Indien het vaartuig niet is ingeschreven in een Verdragsluitende Staat is de staat
bevoegd waar zich de woon- of verblijfplaats, dan wel de zetel van de onderneming van de eigenaar
zich bevindt.

!
De Rijnvaartverklaring wordt slechts afgegeven indien de eigenaar van het vaartuig:
a. een natuurlijk persoon is met de nationaliteit van één van deze Verdragsluitende Staten
en zijn woon- of verblijfplaats in één van die staten heeft; dan wel
b. een rechtspersoon is die is opgericht naar publiekrecht van een Verdragsluitende Staat
en aldaar zijn hoofdkantoor heeft; dan wel
c. een rechtspersoon die is opgericht naar privaatrecht van een Verdragsluitende Staat; en:
-- de zetel en het centrum van zijn handelsactiviteit alsmede de plaats van waaruit hij de
exploitatie van het vaartuig leidt in deze staat heeft; en
-- wordt beheerd en bestuurd door personen waarvan de meerderheid bestaat uit
staatsburgers van de Verdragsluitende Staten en die hun woon- of verblijfplaats, en in
geval van rechtspersonen, hun zetel hebben in één van deze Staten.

Stuur het volledige dossier inclusief
-- ingevuld en ondertekend formulier
-- met alle vereiste bijlagen,
per post naar het onderstaande adres
of per e-mail naar
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AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERKRIJGING
VAN EEN RIJNVAARTVERKLARING
De reden van aanvraag
Aankoop van het vaartuig

Wijziging in de rechtsvorm

Start van de commerciële exploitatie

Wijziging van de naam van de onderneming

Wijziging in de adresgegevens

Wijziging in de exploitant

Wijziging in de scheepsgegevens

Inschrijving van een exploitant

Gegevens met betrekking tot het vaartuig
Naam van het vaartuig
		

Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI)
Land (en plaats) van registratie van het vaartuig
Gegevens eigenaar van het vaartuig
Naam
Woonadres

Tel
E-Mail
Rechtsvorm van
de onderneming
van de eigenaar
van het vaartuig
Naam
Woonadres

Tel
E-Mail
Rechtsvorm van de
onderneming van de
eigenaar van het vaartuig
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Naam
Woonadres

Tel
E-Mail
Rechtsvorm van de
onderneming van de
eigenaar van het vaartuig
Ik verklaar dat het schip meer dan 3 eigenaren heeft en verstrek de aanvullende informatie op
een apart blad.
Verklaring van juistheid
Hierbij verklaar ik dat de hier verstrekte gegevens juist en volledig zijn ingevuld en dat ik voldoe
aan de in Verordening 2919/85/EEG genoemde voorwaarden.
Ik verplicht mij ertoe de bevoegde autoriteit onverwijld schriftelijk te informeren over elke
wijziging in de hier beschreven situatie. Ik begrijp dat een op grond van deze aanvraag verstrekte
Rijnvaartverklaring niet langer geldig is indien niet meer aan één van de essentiële voorwaarden
voor de verstrekking daarvan voldaan wordt.
Ik verplicht mij ertoe zodra niet meer aan de voorwaarden van afgifte wordt voldaan de
Rijnvaartverklaring terug te zenden aan de bevoegde autoriteit.
Handtekening van de aanvrager respectievelijk zijn gemachtigde
Plaats en datum					
Handtekening van de aanvrager
							 (naam en functie)
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> Over te leggen documenten voor de verkrijging van de Rijnvaartverklaring
»» Kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs van de eigenaar of het bestuurslid / de bestuursleden
van de eigenaar (indien nodig)
»» Kopie uittreksel van Kamer van Koophandel van de eigenaar (niet ouder dan 6 maanden). Indien
de eigenaar een rechtspersoon is en deze onderdeel uitmaakt van een concern, dient ook een
uittreksel van de holdingvennootschap meegezonden te worden. Er moet een natuurlijk persoon
op het uittreksel vermeld staan als bestuurder (indien nodig)
»» Kopie geldig certificaat van onderzoek
»» Kopie bewijs van registratie van het vaartuig
»» Geldig exploitatiecertificaat
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