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KONINKRIJK BELGIE
_________ 

REGISTER DER BINNENSCHEPEN

 FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
____ MOBILITEIT EN VERVOER

Belgisch Scheepsregister 
Posthoflei  5

B – 2600 BERCHEM 
Tel. : 0032/(0)3/229 00 48 
 

E-mail :      ship.reg@mobilit.fgov.be

(voorbehouden aan Belgisch Scheepsregister)

AANGIFTE VOOR WIJZIGING

AANGIFTE VOOR AANVULLINGAANVRAAG VOOR TEBOEKSTELLING  (1)
– (2)

–

(1)   Hoedanigheid van de aanvrager / aangever : 

, ingevolge de hierbij aangehechte akte van volmacht.  

B

A

C

E

G

H

(1)  Juiste vermelding aankruisen.  
(2)  Bedoeld wordt de natuurlijke persoon die de aanvraag / aangifte ondertekent.  
(3)  Enkel in geval van aanvullende of wijzigende aangifte.  
(4)  In geval van wijzigende of aanvullende aangifte zonder belang voor deze identificatie, dient deze rubriek ingevuld te worden. 
       In geval van aanvraag voor teboekstelling, dient enkel het passende inlichtingenblad hierna te worden ingevuld. 
       In geval van wijzigende of aanvullende aangifte betreffende deze identificatie, dient enkel het passende inlichtingenblad 
       hierna te worden ingevuld.

Datum van de aanvraag / aangifte :

Tel. :                                                                          GSM : 

Naam :    Voornamen :(2) :Aanvrager / Aangever

Fax :           E-mail :

Identificatie van de eigenaar (4) : Naam / benaming : 
Adres / zetel : 

D

J

K

L

Woonstkeuze in België : Naam / benaming
Adres / zetel : 

Naam van het binnenschip :

Artikel van teboekstelling van het binnenschip (3) : F

Bouwjaar : Bouwplaats : Identificatie van het binnenschip (4) :

Teboekstelling in het buitenland : doorgehaald (z. bijgevoegd getuigschrift) ;
geen (z. bijgevoegd getuigschrift).

I

van : 

Adres :  

 eigenaar
 bevoegde vennoot ;  bestuurder ;  zaakvoeder ;  bevoegte vertegenwoordiger : 

 vertegenwoordiger van de eigenaar 
 de handelsvennootschap - de rechtspersoon die eigenaar is van het schip 

Plaats van de aanvraag / aangifte :

Handtekening van de aanvrager / aangever :
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IDENTIFICATIE VAN HET BINNENSCHIP

A

C

B

D

E F

G H

I J

K L

(1)  Juiste vermelding aankruisen.  
(2)  In geval van aanvullende of wijzigende aangifte enkel de ontbrekende of gewijzigde gegevens invullen.  
(3)  Het gaat om het 'Hull Identification Number' dat enkel van toepassing is op pleziervaartuigen.  
(4)  Voorbeelden: goederenvervoer, passagiersvervoer, baggerwerken, opslag van goederen, pleziervaart, woning, hotel, restaurant,...

AANGIFTE VOOR WIJZIGING

 AANVRAAG VOOR TEBOEKSTELLING  – AANGIFTE VOOR AANVULLING(1)

(2)–

Naam : 

Nettotonnenmaat : 

Type : 

Bouwnummer : Officieel nummer :

Bestemming (4) : Materialen (romp) :

Bouwwerf en bouwplaats :

Grootste breedte : 

Voortstuwingsmachine(s)
O

Type :  Vermogen   : kW : 

Fabrieksnummer : Fabrikant : 

Bouwjaar : 

Andere kenmerken :

Aantal :

Opmerkingen :

ENI (Europees nr.) :

Bouwjaar :

Brutotonnenmaat : 

Grootste lengte :

IPK :
PK : 

M

N

HIN (3) :
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NATUURLIJKE PERSOON

C D

E

F G

H I

J

K L

M

(1) Juiste vermelding aankruisen.
In geval van wijzigende aangifte enkel de gewijzigde gegevens invullen.(2) 
In geval van meerdere eigenaars dient voor ieder van hen een afzonderlijk tussenblad te worden ingevuld. 
Zijn de mede-eigenaars echtgenoten dan dient voor ieder van hen een afzonderlijk tussenblad te worden ingevuld.

(3) 

Aandeel in de eigendom van het binnenschip :

Naam van de echtgeno(o)t(e) : Voornamen :

Woonplaats : 

Plaats en datum van geboorte : 

Ondernemingsnr.:

N

Naam : 

%

Beroep : 

Plaats en datum van geboorte van de echtgeno(o)t(e) :

A

TUSSENBLAD

IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR
Aantal eigenaars :

(3)Nr.

AANVRAAG VOOR TEBOEKSTELLING AANGIFTE VOOR AANVULLING

AANGIFTE VOOR WIJZIGING (2)

(1)

–

B

–

Opmerkingen :
O

Voornamen : 

Nationaliteit : BTW-nummer :

Nationaal nummer :
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TUSSENBLAD

IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR
Aantal eigenaars :

A

B

C

D

E

F

G

J

I

H

(1)  Juiste vermelding aankruisen.  
(2)  In geval van wijzigende aangifte enkel de gewijzigde gegevens invullen.  
(3)  In geval van meerdere eigenaars dient voor ieder van hen een afzonderlijk tussenblad te worden ingevuld.  
(4)  Voor een handelsvennootschap van Belgisch recht, gaat het om de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter 
       griffie van de rechtbank van koophandel (wetboek van vennootschappen, art. 2, §4). 
(5)  Enkel in te vullen indien de plaats van de hoofdinrichting niet dezelfde is als die van de maatschappelijke zetel.

Aandeel in de eigendom van het binnenschip :

Ondernemingsnr. :

Hoofdinrichting (5) : 

Maatschappelijke zetel :

Datum van verkrijging van de rechtspersoonlijkheid (4) : 

(3)Nr.

%

AANVRAAG VOOR TEBOEKSTELLING AANGIFTE VOOR AANVULLING

AANGIFTE VOOR WIJZIGING (2)

(1)

–

–

Opmerkingen : K

 HANDELSVENNOOTSCHAP  ANDERE RECHTSPERSOON(1) –

Maatschappelijke benaming :

Recht van het land op grond waarvan de rechtspersoon werd opgericht :

Juridische vorm :

Plaats en datum van oprichting :

BTW-nr. :
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VOORBEHOUDEN AAN HET DIENSTHOOFD BELGISCH SCHEEPSREGISTER

______________ 

Neerlegging nr. :

Teboekgesteld / Ingeschreven op datum van :

in het register der binnenschepen :

onder artikel van teboekstelling :

Voluit geschreven :

Totaal :

Salaris :  Kosten :

Diensthoofd Belgisch Scheepsregister,
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2012
Nr. 97 –
NL
kavle
KONINKRIJK BELGIE
_________ 
REGISTER DER BINNENSCHEPEN
 FEDERALE OVERHEIDSDIENST 
____ 
MOBILITEIT EN VERVOER
Belgisch Scheepsregister 
Posthoflei  5
B – 2600 BERCHEM 
Tel. : 0032/(0)3/229 00 48 
E-mail : 
     ship.reg@mobilit.fgov.be
(voorbehouden aan Belgisch Scheepsregister)
(1)
–
(2)
–
(1)
   Hoedanigheid van de aanvrager / aangever : 
, ingevolge de hierbij aangehechte akte van volmacht.  
B
A
C
E
G
H
(1)  Juiste vermelding aankruisen. 
(2)  Bedoeld wordt de natuurlijke persoon die de aanvraag / aangifte ondertekent. 
(3)  Enkel in geval van aanvullende of wijzigende aangifte. 
(4)  In geval van wijzigende of aanvullende aangifte zonder belang voor deze identificatie, dient deze rubriek ingevuld te worden.
       In geval van aanvraag voor teboekstelling, dient enkel het passende inlichtingenblad hierna te worden ingevuld.
       In geval van wijzigende of aanvullende aangifte betreffende deze identificatie, dient enkel het passende inlichtingenblad
       hierna te worden ingevuld.
Tel. :                                                                          GSM : 
(2) :
Aanvrager / Aangever
Identificatie van de eigenaar (4) :
D
J
K
L
Woonstkeuze in België :
F
 Identificatie van het binnenschip (4) :
Teboekstelling in het buitenland : 
I
van :  
IDENTIFICATIE VAN HET BINNENSCHIP
A
C
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
(1)  Juiste vermelding aankruisen. 
(2)  In geval van aanvullende of wijzigende aangifte enkel de ontbrekende of gewijzigde gegevens invullen. 
(3)  Het gaat om het 'Hull Identification Number' dat enkel van toepassing is op pleziervaartuigen. 
(4)  Voorbeelden: goederenvervoer, passagiersvervoer, baggerwerken, opslag van goederen, pleziervaart, woning, hotel, restaurant,...
(1)
(2)
–
Voortstuwingsmachine(s)
O
M
N
NATUURLIJKE PERSOON
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
(1) 
Juiste vermelding aankruisen.
In geval van wijzigende aangifte enkel de gewijzigde gegevens invullen.
(2) 
In geval van meerdere eigenaars dient voor ieder van hen een afzonderlijk tussenblad te worden ingevuld.
Zijn de mede-eigenaars echtgenoten dan dient voor ieder van hen een afzonderlijk tussenblad te worden ingevuld.
(3) 
Naam van de echtgeno(o)t(e) :
Voornamen :
Woonplaats : 
N
%
A
TUSSENBLAD
IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR
Aantal eigenaars :
(3)
(2)
(1)
–
B
–
O
TUSSENBLAD
IDENTIFICATIE VAN DE EIGENAAR
Aantal eigenaars :
A
B
C
D
E
F
G
J
I
H
(1)  Juiste vermelding aankruisen. 
(2)  In geval van wijzigende aangifte enkel de gewijzigde gegevens invullen. 
(3)  In geval van meerdere eigenaars dient voor ieder van hen een afzonderlijk tussenblad te worden ingevuld. 
(4)  Voor een handelsvennootschap van Belgisch recht, gaat het om de datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte ter       griffie van de rechtbank van koophandel (wetboek van vennootschappen, art. 2, §4).
(5)  Enkel in te vullen indien de plaats van de hoofdinrichting niet dezelfde is als die van de maatschappelijke zetel.
Hoofdinrichting (5) : 
Maatschappelijke zetel :
(3)
%
(2)
(1)
–
..\Documents and Settings\esaintje\Mes documents\ICON Finform\OK.gif
..\Documents and Settings\esaintje\Mes documents\ICON Finform\Print.gif
–
K
(1)
–
VOORBEHOUDEN AAN HET DIENSTHOOFD BELGISCH SCHEEPSREGISTER
______________ 
Neerlegging nr. :
Teboekgesteld / Ingeschreven op datum van :
in het register der binnenschepen :
onder artikel van teboekstelling :
Voluit geschreven :
Totaal :
Salaris :        
Kosten :
Diensthoofd Belgisch Scheepsregister,
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