Aanvraagformulier

bewaar
print

ADN verklaring - 1e aanvraag
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u uw eerste
aanvraag voor een ADN verklaring.
Toelichting ADN verklaring gas- of
chemieschepen
Voor een ADN verklaring voor gas- of
chemieschepen dient u het volgende
document mee te sturen. Een verklaring
van vaartijd waaruit blijkt dat u minimaal
één jaar werkzaamheden heeft verricht
aan boord van een type G of een type
C schip. Deze werkzaamheden moeten
binnen een periode van twee jaar vóór het
examen of binnen een periode van twee
jaar na het examen zijn verricht.
Deze verklaring wordt afgegeven door
de SAB te Rotterdam, onder overlegging
van het dienstboekje (kopieën) van
het vaartijdenboek en het certificaat
van goedkeuring. Zie verder voor de
voorwaarden van afgifte verklaring
vaartijd: www.sabni.nl.
Als u al in het bezit bent van een ADN
basisverklaring en u doet een aanvraag

voor een ADN verklaring gas en/of
chemieschepen dan ontvangt u een
volledig nieuwe verklaring. Hierop
staan zowel de basisbevoegdheid als
de bevoegdheid gas en/of chemie. De
geldigheidsdatum voor gas en/of chemie
is gelijk aan de geldigheidsduur van de
basisverklaring.
Procedure
Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen,
krijgt u een brief met verzoek tot betaling.
Na ontvangst van de betaling stuurt het
CBR de gewenste ADN verklaring binnen
twee weken naar u toe.
U kunt de aanvraag indienen door een
ingevuld en ondertekend formulier
per post te versturen naar CBR,
divisie CCV, Postbus 1810,
2280 DV Rijswijk.
Correspondentie
Het CBR stuurt u binnen twee weken het
ADN certificaat toe. De correspondentie
(waaronder uw certificaat) wordt
altijd verstuurd naar uw BRP-adres

(Basisregistratie Persoonsgegevens). Dit
is het adres waarop u staat ingeschreven
bij de gemeente. Bent u niet in de BRP
ingeschreven? Vul dan uw adresgegevens
in op onderstaand formulier.
Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook onze klantenservice bellen
op 088 227 77 00. De klantenservice
is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.
Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens voor
de behandeling van uw aanvraag op grond
van onze publiekrechtelijke taak en voor
het verbeteren van en rapporteren over de
dienstverlening.
Meer informatie
Vindt u op www.cbr.nl/privacy.
De functionaris gegevensbescherming
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Uw persoonlijke gegevens
Kandidaatnummer

Heeft u geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

Burgerservicenummer (BSN)

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.

Voorletters en achternaam

Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

Geboortedatum

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

Geboorteplaats en geboorteland
Nationaliteit
Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

E-mailadres

Bent u niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
Straat en huisnummer

Vul hier uw volledige adresgegevens in.

huisnummer

toevoeging

ccv • 521• 0820

Postcode en plaats
Land
Ga naar de volgende pagina.
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Reden aanvraag
Gewenste ADN verklaring

Vink hier aan welke aanvraag het betreft.
Basis gecombineerd droge lading schepen en tankschepen
Basis droge lading schepen
Basis tankschepen
Gasschepen (8.2.1.5)
Chemieschepen (8.2.1.7)

Checklist
Indien 1e aanvraag gas en/of
chemie

Een originele of een kopie verklaring vaartijd meesturen.

Ondertekening aanvrager
Datum
Handtekening + pasfoto

–

–

Vul de datum in van ondertekening.

Let op: het is belangrijk dat u uw handtekening binnen het kader plaatst.

Plak hier uw pasfoto.
Plaats op de achterkant
uw naam en
geboortedatum.

Naar CBR sturen
Heeft u alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier in een gefrankeerde envelop naar:
CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk
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