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Datum 20 maart 2020 
Betreft Maatregelen coronavirus 
  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben ook gevolgen voor de 
scheepvaart. In deze brief informeer ik u over de gevolgen die op u van 
toepassing kunnen zijn.   
 
Geen inspecties aan boord   
Behoudens noodsituaties gaan de inspecteurs van de ILT niet aan boord voor het 
uitvoeren van de inspecties om het certificaat van uw schip af te tekenen of te 
vernieuwen.  
Een noodsituatie is bijvoorbeeld een aanvaring waarbij de schade beoordeeld moet 
worden. In dat geval kunt u contact opnemen met de ILT.  
 
Wat zijn de gevolgen voor de certificering van uw schip? 
We begrijpen dat het voor u van belang is of kan zijn om door te kunnen gaan 
met uw werkzaamheden. Daarom heeft de ILT een verklaring opgesteld: 
‘Statement NSI Covid-19’ (zie bijlage bij deze brief). 
Met deze verklaring kunt u aantonen dat de huidige certificaten van uw schip 
vooralsnog tot en met 30 juni 2020 geldig zijn, ondanks dat deze niet afgetekend 
dan wel vernieuwd zijn door de ILT. Voor wat de trawlers betreft, geldt de met de 
klassenbureaus afgestemde datum van 19 juni 2020.   
Het blijft vanzelfsprekend volledig uw eigen verantwoordelijkheid om wel of niet te 
gaan varen. Alvorens wordt uitgevaren, dient het onderhoud en goede werking 
van kritische systemen en middelen door de schipper te zijn geborgd.      
 
Op welke schepen is dit van toepassing? 
Volgens onze gegevens verlopen de certificaten van uw schip tussen 31 maart en 
31 mei 2020.  
Daarmee behoort u tot de doelgroep op wie deze verklaring van toepassing is. 
 
Reeds geplande inspectiebezoeken 
Alle inspectiebezoeken die tot en met 6 april 2020  gepland staan, zijn al of 
worden vandaag en/of morgen telefonisch of per email geannuleerd. 
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De ILT mailt u als de inspecties aan boord weer kunnen plaats vinden. Vanaf dat 
moment kunt u ook weer telefonisch contact met ons opnemen voor het inplannen 
van een inspectiebezoek. 
 
Vaarbevoegdheidsbewijzen 
Voor vaarbevoegdheidsbewijzen geldt dat deze maximaal 4 maanden mogen 
verlopen mits het bestaande certificaat een geldigheid had tot tenminste  
1 maart 2020. Zie verder de bijgevoegde verklaring: ‘Statement NSI Covid-19 - 
Seafarers certification’.   
 
Contact 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de ILT; www.ilent.nl.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met visserij@ilent.nl of  
088-4890000 (de ILT is momenteel beperkt telefonisch bereikbaar, mailen kan 
wel). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
ing J. van Ee 
Teamleider Visserij en Scheepsmetingen  
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