
Gegevens melder

|

|

|     |

|                          |

|

n Consument  n Botenbouwer   n Makelaar   n Verzekeraar

n Anders:

   1
1.1 Naam en voorletter(s)

1.2 Adres

1.3 Postcode en woonplaats

1.4 Telefoonnummer(s) 
en faxnummer

1.5 E-mailadres

1.6 Melder is

Melding
Overtreding wet pleziervaartuigen

Met dit formulier kunt u melding doen van een (vermoedelijke) 
overtreding van de Wet pleziervaartuigen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet er op toe dat nieuw 
gebouwde en van buiten de EU geïmporteerde pleziervaartuigen (door 
particulieren of importeurs) met een lengte tussen de 2,5 en 24 meter 
bij het in de handel brengen in Nederland voldoen aan bepaalde 
milieu- en veiligheidsregels en -voorschriften. 
Eén van de eisen is dat ze voorzien zijn van een CE-markering. 
Dit is een Europees productlabel dat bij vaartuigen duidt op certificatie 
van emissie- en milieu-eisen. 

Vul het formulier volledig in en sla het vervolgens op. Open het email 
bericht dat u gekregen heeft en klik op “Beantwoorden” of “Reply” en 
voeg het ingevulde formulier en eventuele andere relevante informatie 
als bijlage toe (max. 20 MB).

Meer informatie 
088 489 00 00  |   www.ilent.nl
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n De CE-markering van overeenstemming ontbreekt (geen CE plaatje aanwezig).
 
n  Het vaartuig of onderdeel is niet gebouwd volgens de EG-typeonderzoekverklaring  

(de wettelijke bepalingen zijn niet in acht genomen).

n Het vaartuig of onderdeel voldoet niet aan de essentiële veiligheidseisen en relevante normen.

n Anders:

|

Omschrijving melding

   2
2.1 Datum melding

2.2 Datum en plaats constatering

2.3 (bedrijfs)naam (vermoedelijke) 
overtreder 

2.4 Adres

2.5 Postcode en plaats

2.6 Merk/type pleziervaartuig in 
kwestie, of onderdeel hiervan

2.7 Aard van de melding

   3
3.1 Geef een omschrijving van de 

melding

Melding Overtreding wet pleziervaartuigen
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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