Aanvraag

Certificaat van conformiteit van
onderhoudsfuncties
Met dit formulier vraagt u een certificaat aan ter bevestiging van de
goedkeuring van het onderhoudsysteem binnen de Europese Unie
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 en Uitvoeringsverordening
(EU) 2019/779.

Stuur het formulier met bijlagen naar het e-mailadres:
aanvraag@ilent.nl
of naar Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191,
2500 BD Den Haag

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling
genomen.

Meer informatie
088 489 00 00 | www.ilent.nl

1

Informatie over de aanvrager

1.1

Naam onderneming

|

1.2

Kvk-nummer

|

1.3

BTW nummer

|

1.4 Postadres

|

1.5

|					

Postcode, plaats en land

1.6 Website

|

1.7

|

Bezoekadres

1.8 Postcode, plaats en land

|					

1.9 Verantwoordelijk directeur

|

1.10 Naam en functie contactpersoon

|																	

1.11 Postadres contactpersoon

|

1.12 Postcode en plaats

|					

1.13 Telefoonnummers

|

1.14 E-mailadres contactpersoon *

|

1.15 Factuuradres (indien anders dan
postadres)

|

1.16 Postcode en plaats

|					

1.17 Bankrekeningnummer (IBAN)

|

1.18 BIC nummer

|

*

|															

|

|															

|
|

|

|

Met het kenbaar maken van uw
e-mailadres staat u elektronisch
verkeer toe tussen de aanvrager en
ILT
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Gegevens aanvraag

2.1

n Nieuw certificaat			

Reden van de aanvraag

2.2 Gewenste ingangsdatum van de
erkenning (tenminste 16 weken na
datum aanvraag)

|

2.3 Nummer bestaand certificaat
(indien van toepassing)

|

2.4 Afloopdatum bestaand
certificaat (indien van toepassing)

|

			3

Type onderneming

3.1

n Spoorwegonderneming

Specificeer het type
onderneming

Certificaat van conformiteit van onderhoudsfuncties
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

n Hernieuwd certificaat		 n Bijgewerkt/gewijzigd certificaat

n Houder
n Infrastructuurbeheerder
n Onderhoudsleverancier
n Fabrikant
n Andere:

3.2 Nummer bestaand
veiligheidscertificaat
(indien van toepassing)

|

3.3 Afloopdatum bestaand
veiligheidscertificaat
(indien van toepassing)

|

			4
4.1 Reikwijdte van de ECMactitviteiten en categorie
voertuigen

Reikwijdte van de ECM-actitviteiten en categorie voertuigen
n Goederenwagens (WAG)
n Locomotieven (D-LOC / E-LOC)
n Motorstellen (EMU / DMU)
n Passagiersrijtuigen (PAS)
n Hogesnelheidstreinen (HST I / HSTII)
n Spoormachines (S-MOT / S-NMO)
n Stoom locomotieven (S-LOC)
n Andere:

4.2 Met inbegrip van speciale
wagons voor het vervoer van
gevaarlijke goederen?

n Ja			 n Nee

			5

Onderhoudsfuncties

5.1

Ontwikkeling van het onderhoud

n Ja				n
n Nee			 n Gedeeltelijk

5.2 Onderhoudsplanning van de vloot

n Ja				n
n Nee			 n Gedeeltelijk

5.3 Uitvoering van het onderhoud

n Ja				n
n Nee			 n Gedeeltelijk
>	
Vermeld voor gedeeltelijke onderhoudsfuncties de deelfuncties waarvoor deze aanvraag wordt ingediend
(Zie de lijst in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779).

ILT.255.04 | 2 van 3

Aanvraag
6
6.1 Stuur de volgende bijlagen mee

7

Certificaat van conformiteit van onderhoudsfuncties
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen
-

Een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Documenten
	
betreffende het onderhoudssysteem (met daarin de procedures waar in de ingevulde checklist naar verwezen
wordt)
Ingevulde checklist Met onderhoud belaste entiteit en/of onderhoudserkenning (deze is op te vragen bij ILT)

-

Andere:

Ondertekening
Ik verklaar dat alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

7.1

Naam aanvrager

|

7.2 Plaats en datum

|																								|

7.3 Handtekening

|
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