EIGEN VERKLARING VISSERIJ
Voor de ombouw en de aanpassing van schepen als gevolg van het pulsvisverbod.

U wordt verzocht deze verklaring in te vullen en op te sturen naar:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Vergunningverlening Scheepvaart
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Ondergetekende verklaart dat:

•

hij (zij) deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij (zij) zich ervan bewust is (zijn) dat het verstrekken van
onjuiste of onvolledige informatie kan worden aangemerkt als een valse
verklaring en dat dit kan leiden tot een aangifte van valsheid in geschrifte
ex artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.

•

deze verklaring is ondertekend door de daartoe
vertegenwoordigingsbevoegde of gemachtigde, namens de onderneming.

Kruis aan onder welke categorie uw schip 1 valt.
Vragen categorie
Categorie 1.
Ik heb de laatste jaren met zowel het pulstuig als het boomkortuig
gevist. Mijn schip is daarom zo uitgerust dat ik kan wisselen tussen deze
tuigen.
Categorie 2.
Mijn schip moet worden omgebouwd zodat ik kan vissen met het
boomkortuig. De hellingproef is niet langer dan tien jaar geleden
uitgevoerd. Dat gebeurde met hetzelfde boomkortuig als waar ik nu
weer mee ga vissen.
Categorie 3.
Mijn schip moet worden omgebouwd zodat ik kan vissen met het
boomkortuig. De hellingproef is:
- niet uitgevoerd met het boomkortuig of uitgevoerd met een
ander boomkortuig dan gebruikt tijdens de hellingproef of
- langer dan tien jaar geleden uitgevoerd of
- uitgevoerd waarbij de arm alleen bij 30 graden is beoordeeld (u
kunt dit terugvinden in het stabiliteitsboek).
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Per schip wordt 1 formulier ingevuld.

Kruis aan

Als uw schip onder categorie 1 of 2 valt, dan vult u ook de onderstaande vragenlijst
in.
Als uw schip onder categorie 3 valt, dan neemt u contact op met de ILT voor het
maken van een afspraak voor een hellingproef (088-4980000 of visserij@ilent.nl).
Geef met ‘ja’ of ‘nee’ antwoord op onderstaande vragen, kruis aan wat van
toepassing is.
Vragenlijst categorie 1 en 2
Wordt het motorvermogen
niet aangepast voor het vissen met de boomkor?

ja

nee

Wordt de puls-uitrusting (kabels, lieren, etc.) – als die op het
schip aanwezig blijft – veilig afgesloten?
Dat wil zeggen: worden de elektrische aansluitingen veilig
afgesloten zodat opvarenden geen gevaar lopen?
Worden eventuele openingen (ontstaan na, bijvoorbeeld, het
verwijderen van kabels) afdoende dichtgemaakt zodat geen
water in het schip kan komen?
Heeft u alle wijzigingen die in het verleden aan uw schip zijn
aangebracht, gemeld bij de ILT?
Denk bijvoorbeeld aan installaties en voorzieningen die de
veiligheid of de stabiliteit kunnen beïnvloeden.

Als u alle vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan wordt geen inspectie door de ILT
uitgevoerd en ontvangt u automatisch nieuwe certificaten. Als u één of meer vragen
met ‘nee’ heeft beantwoord, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de ILT
voor het maken van een afspraak voor een inspectie (088-4980000 of
visserij@ilent.nl).
Datum:
Naam:
Functie:
Vismerk en scheepsnaam:
Handtekening( en):

