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De bestuurderskaart (als u daarvan de houder bent). Arbeidstijdenbesluit vervoer weg ILT Ja
De registratiebladen van de dagen waarop met een analoge tachograaf wordt 
gereden.     "                                               " Ja
Digitale tachograaf gegevens.     "                                               " Ja
Bestuurder     "                                               " Ja
Vrachtauto / Kenteken     "                                               " Ja
CEMT vergunning Wet wegvervoer goederen NIWO
Vrachtauto - motorvoertuig of een samenstel van voertuigen, dat uitsluitend 
wordt gebruikt voor vervoer van goederen.     "                                               " Ja
De overlegging van een niet ouder dan twee maanden zijnde met het oog op 
de uitoefening van de functie van wegvervoerder verleende verklaring 
omtrent het gedrag     "                                               "
De NIWO meldt aan Onze Minister na ontvangst van de daartoe strekkende 
melding van de vervoerder, welke één of meer natuurlijke personen de 
vervoerder als vervoersmanagers heeft aangewezen     "                                               " Ja
De NIWO meldt aan Onze Minister de naam van een vervoersmanager die zij 
ingevolge de beroepsverordening voor het wegvervoer vanwege het niet 
voldoen aan de betrouwbaarheidseis, ongeschikt heeft verklaard om de 
leiding te hebben over de vervoeractiviteiten van een vervoerder.     "                                               " Ja
Vrachtbrief verplicht (CMR) De plaats en datum van opmaken van de 
vrachtbrief.
 Naam en vestigingsplaats, land van de afzender, vervoerder en ontvanger.
 De plaats en datum waar de goederen geladen worden.
 De plaats waar de goederen gelost moeten worden.
 De aard en het aantal van de colli.
 De wijze van verpakking.
 De omschrijving van de goederen.
 Eventuele bijzondere kenmerken.
 Het bruto gewicht of een andere hoeveelheidsaanduiding .
 Handtekeningen van de betrokkenen (afzender, vervoerder, ontvanger)

    "                                               " Ja
het vervoermiddel, Wet vervoer gevaarlijke stoffen ILT Ja
de vervoerde stoffen,     "                                               " Ja
de bij het vervoer betrokken personen,     "                                               " Ja
de wijze van vervoeren,     "                                               " Ja
de verpakkingen, of     "                                               " Ja
de melding voorafgaande aan het verrichten van een handeling als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid.     "                                               " Ja
de toegestane duur van oponthoud en onderbrekingen tijdens het vervoer; Ja
de samenstelling of de snelheid van de trein. Ja

naam, adres en handtekening van de opdrachtgever;

VERORDENING (EG) nr. 1072/2009 VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 
oktober 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels  voor toegang tot de 
markt voor internationaal goederenvervoer over 
de weg Ja

naam, adres en handtekening van de vervoerder;     "                                               " Ja
naam, adres en handtekening van de geadresseerde en de datum van levering, 
wanneer de goederen zijn geleverd;     "                                               " Ja
plaats en datum van overname van de goederen en plaats van levering;     "                                               " Ja
handelsbenaming van de goederen, verpakkingsmethode en, in het geval van 
gevaarlijke goederen, de algemeen erkende beschrijving ervan, het aantal 
verpakkingen en hun bijzondere merktekens en nummers;     "                                               " Ja
de brutomassa of de anderszins uitgedrukte hoeveelheid van de goederen;     "                                               " Ja
de kentekenplaten van de motorvoertuigen en aanhangwagens.     "                                               " Ja
de contractuele voorwaarden van het vervoer;     "                                               " Ja
de afmetingen en gewichten van voertuigen     "                                               " Ja

de voorschriften inzake het vervoer van sommige categorieën goederen, met 
name gevaarlijke goederen, bederfelijke levensmiddelen en levende dieren;     "                                               " Ja
de rij- en rusttijden;     "                                               " Ja
belasting over de toegevoegde waarde (btw) op vervoerdiensten     "                                               "

de naam en de rechtsvorm van de onderneming;

VERORDENING (EG) nr. 1071/2009 VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het 
beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen 
en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de 
Raad

het adres van haar vestiging     "                                               "
de namen van de vervoersmanagers die zijn aangewezen om te voldoen aan 
de vereisten inzake betrouwbaarheid en vakbekwaamheid of, in voorkomend 
geval, de naam van een juridische vertegenwoordiger;

    "                                               "

de aard van de vergunning, het aantal voertuigen waarop de vergunning 
betrekking heeft en in voorkomend geval het serienummer van de 
communautaire vergunning en de voor eensluidend gewaarmerkte afschriften     "                                               "
het aantal, de categorie en het type ernstige inbreuken als bedoeld in artikel 6, 
lid 1, onder b), die de afgelopen twee jaar hebben geleid tot een veroordeling 
of sanctie;     "                                               "
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de namen van de personen die de afgelopen twee jaar ongeschikt zijn 
verklaard om de leiding te hebben over de vervoersactiviteiten van een 
onderneming zolang de betrouwbaarheidsstatus van deze personen niet is 
hersteld overeenkomstig artikel  6, lid  3, alsmede de toepasselijke 
rehabilitatiemaatregelen.

    "                                               "

naam en adres van de afzender

VERORDENING No. 11
ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag 
tot oprichtingvan de Europese Economische 
Gemeenschap betreffende de opheffing van 
discriminaties inzake vrachtprijzen en 
vervoervoorwaarden

aard en gewicht van de goederen     "                                               "
plaats waar en datum waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen     "                                               "
 plaats van aflevering der goederen,     "                                               "
te volgen route of afstand, voor zover deze een prijs, welke verschilt van de 
normaal toegepaste vrachtprijs, rechtvaardigen     "                                               "
eventueel punten van grensoverschrijding.     "                                               "

de verkeersverbindingen waarbij van gecombineerd vervoer gebruik wordt 
gemaakt

RICHTLIJN 92/106/EEG VAN DE RAAD van 7 
december 1992 houdende vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde 
vormen van gecombineerd vervoer van goederen 
tussen Lid-Staten CBS

het aantal zendingen van voertuigen (een samenstel wordt als één voertuig 
gerekend) CBS
wissellaadbakken en containers over de verschillende verkeersverbindingen CBS
de vervoerde 'hoeveelheid in ton CBS
de verrichte prestaties in ton/km. CBS

wagonnummer;
Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke 
stoffen Prorail? Ja

datum en tijdstip van de controle; Ja
geconstateerde onregelmatigheden; Ja
eventueel genomen maatregelen. Ja

naam en adres van de afzender

VERORDENING No. 11
ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag 
tot oprichtingvan de Europese Economische 
Gemeenschap betreffende de opheffing van 
discriminaties inzake vrachtprijzen en 
vervoervoorwaarden Ja

aard en gewicht van de goederen Ja
plaats waar en datum waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen Ja
 plaats van aflevering der goederen, Ja
te volgen route of afstand, voor zover deze een prijs, welke verschilt van de 
normaal toegepaste vrachtprijs, rechtvaardigen Ja
eventueel punten van grensoverschrijding. Ja

de verkeersverbindingen waarbij van gecombineerd vervoer gebruik wordt 
gemaakt

RICHTLIJN 92/106/EEG VAN DE RAAD van 7 
december 1992 houdende vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde 
vormen van gecombineerd vervoer van goederen 
tussen Lid-Staten CBS

het aantal zendingen van voertuigen (een samenstel wordt als één voertuig 
gerekend) CBS
wissellaadbakken en containers over de verschillende verkeersverbindingen CBS
de vervoerde 'hoeveelheid in ton CBS
de verrichte prestaties in ton/km. CBS

—  informatie over het pad, —  treinritinformatie op overeengekomen 
meldpunten, met inbegrip van ten minste de vertrek-, overdrachts- en 
aankomstpunten van het gecontracteerde vervoer, —  de geschatte tijd van 
aankomst op de eindbestemming, met inbegrip van rangeerterreinen en 
intermodale terminals, —  verstoring van de dienst. Zodra de 
hoofdspoorwegonderneming kennis krijgt van een verstoring van de dienst, 
brengt zij de klant hiervan tijdig op de hoogte. 

VERORDENING (EU) Nr. 1305/2014 VAN DE 
COMMISSIE van 11 december 2014 betreffende de 
technische specificatie inzake interoperabiliteit van 
het subsysteem telematicatoepassingen voor 
goederenvervoer van het spoorwegsysteem in de 
Europese Unie en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 62/2006 

 wanneer de wagons vertrokken zijn uit of aangekomen zijn bij bepaalde 
stations (punt 4.2.7: Wagonbewegingen) of — wanneer de 
verantwoordelijkheid voor de wagons van de ene spoorwegonderneming op 
de andere is overgedragen (punt 4.2.8: Overdrachtsrapportage). 
—  om de productieplanning op middellange termijn gedetailleerder uit te 
voeren en — om strategische simulaties en capaciteitsstudies (bijvoorbeeld 
netwerkanalyses, definities van rangeerterreinen, alsmede dienst-, opstel- en 
andere sporen of rollendmaterieelplanningen) uit te voeren maar bovenal — 
om de kwaliteit van de vervoersdiensten en hun productiviteit te verbeteren 
(punt 4.2.9: Gegevensuitwisseling voor kwaliteitsverbetering). 
—  vrachtbriefgegevens, —  aanvraag voor toewijzing van een treinpad, —  
trein gereedmaken, —  treinritprognose, —  ontregelingsinformatie, —  
verwachte overdrachttijdaankomsttijd van wagons/intermodale eenheden, —  
wagonbewegingen, —  overdrachtsrapportage,  gegevensuitwisseling voor 
kwaliteitsverbetering, —  de voornaamste referentiegegevens
—  informatie over afzender en geadresseerde, —  informatie over de 
vervoersweg, —  identificatie van de zending, —  informatie over de wagon, —  
informatie over plaats en tijd. —  ladinggewicht (bruto), —  GN/GS-nummer, 
—  veiligheidsinformatie (gevaarlijke stoffen), —  vervoerseenheid
—  Kennisgeving van vrijgave van een wagon —  Kennisgeving van vertrek van 
een wagon —  Wagon op rangeerterrein aangekomen —  Wagon van 
rangeerterrein vertrokken —  Bericht over wagon met gebreken —  Bericht 
wagon aangekomen —  Kennisgeving van geleverde wagon — Rapportage 
inzake wagonoverdracht: wordt afzonderlijk beschreven in punt 4.2.8 
(Overdrachtsrapportage). 
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Referentiegegevens:  identificatie van rollend materieel, —  compatibiliteit 
met de infrastructuur, —  laadkarakteristieken, —  remkarakteristieken, —  
onderhoudsgegevens, —  milieukarakteristieken

naam en adres van de afzender

VERORDENING No. 11
ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag 
tot oprichtingvan de Europese Economische 
Gemeenschap betreffende de opheffing van 
discriminaties inzake vrachtprijzen en 
vervoervoorwaarden

aard en gewicht van de goederen
plaats waar en datum waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen
 plaats van aflevering der goederen,
te volgen route of afstand, voor zover deze een prijs, welke verschilt van de 
normaal toegepaste vrachtprijs, rechtvaardigen
eventueel punten van grensoverschrijding.

de verkeersverbindingen waarbij van gecombineerd vervoer gebruik wordt gemaakt

RICHTLIJN 92/106/EEG VAN DE RAAD van 7 
december 1992 houdende vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde 
vormen van gecombineerd vervoer van goederen 
tussen Lid-Staten CBS

het aantal zendingen van voertuigen (een samenstel wordt als één voertuig gerekend) CBS
wissellaadbakken en containers over de verschillende verkeersverbindingen CBS
de vervoerde 'hoeveelheid in ton CBS
de verrichte prestaties in ton/km. CBS

alle relevante gegevens over de binnenvaart en reisplanning op de 
binnenwateren minstens in een toegankelijk elektronisch formaat ter 
beschikking stellen van de RIS-gebruikers

RICHTLIJN 2005/44/EG VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 
betreffende geharmoniseerde River Information 
Services (RIS) op de binnenwateren in de 
Gemeenschap

verzekeren dat voor al hun binnenwateren die overeenkomstig de 
classificering van Europese binnenwateren tot klasse Va of hoger behoren, 
naast de onder a) vermelde gegevens ook elektronische navigatiekaarten 
geschikt voor navigatiedoeleinden beschikbaar zijn voor de RIS-gebruikers
 de bevoegde instanties in staat stellen om elektronische scheepsrapporten 
over de vereiste gegevens betreffende schepen te ontvangen, voorzover 
scheepsrapportering krachtens de nationale of internationale regelgeving 
vereist is. In het geval van grensoverschrijdend vervoer wordt deze informatie 
doorgestuurd naar de bevoegde instanties van de naburige lidstaat. De 
verzending van deze data moet zijn afgerond alvorens de schepen de grens 
bereiken;
erzekeren dat de berichten aan de scheepvaart, met inbegrip van meldingen 
van de waterstand (of maximaal toegestane diepgang) en van ijsvorming op 
hun binnenwateren, doorgeven in gestandaardiseerde, gecodeerde en 
downloadbare berichten. 
1) Rapportering over (gevaarlijke) goederen (IFTDGN) — ERINOT
2) Lijst van passagiers en bemanningsleden (PAXLST)
3) ERINOT-antwoord- en -ontvangstbericht (APERAK) — ERIRSP
4) Kadebeheer en havenaanmelding (BERMAN)

VERORDENING (EU) NR. 164/2010 VAN DE 
COMMISSIE van 25 januari 2010 betreffende de 
technische specificaties voor elektronische 
scheepsrapportering voor de binnenvaart als 
bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 2005/44/EG van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende 
geharmoniseerde River Information Services (RIS) 
op de binnenwateren in de Gemeenschap

·         De melding vindt zo nauwkeurig mogelijk plaats en bevat alle met 
betrekking tot het voorval relevante informatie. De melding bevat, voor zover 
op het moment waarop de melding wordt opgesteld bekend, in ieder geval de 
volgende gegevens:

Regeling meldings- en informatieplicht vervoer 
gevaarlijke stoffen door de lucht

-    de datum waarop het voorval plaatsvond;
-    de plaats van het voorval en, indien van toepassing, het vluchtnummer en 
de vluchtdatum van de vlucht;
-    een omschrijving van de goederen en het referentienummer van de 
luchtvrachtbrief, postzak, bagagelabel, vliegticket, e.d.;
-    de naam van de gevaarlijke stof, zijnde de PSN, inclusief indien van 
toepassing de technische naam, en het UN- nummer zoals aangegeven in de 
Technische Voorschriften, tabel 3.1;
-    de klasse en voor zover van toepassing de divisie van de gevaarlijke stof 
alsmede het secundair risico van die stof;

-    indien van toepassing, type van de verpakking en het verpakkingskeurmerk;
-    hoeveelheid van de betrokken stof;
-    naam en adres van de verlader of de passagier;
-    mogelijke oorzaak of oorzaken van het voorval;
-    naar aanleiding van het voorval genomen acties;
-    eerder naar aanleiding van het voorval gedane melding of meldingen.
·         De melding bevat de naam, de functie, het adres en telefoonnummer 
van degene die de melding heeft gedaan.
—  de bedrijfsgegevens, inclusief het bona fide bedrijfsadres, en 
—  de aard van de activiteiten, en 
—  de contactgegevens, inclusief die van de personen die verantwoordelijk zijn 
voor de beveiliging, en 
—  het btw-nummer of het handelsregisternummer, en 
—  indien de vrijstelling van punt 6.5.2, onder b), van toepassing is: het AEO-
certificaat. 

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1998 VAN 
DE COMMISSIE van 5 november 2015 tot 
vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor 
de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke 
basisnormen op het gebied van de beveiliging van 
de luchtvaart 

·         Afschriften van de relevante documenten en genomen foto's dienen met 
de melding te worden meegestuurd of in geval van elektronische melding 
hetzij elektronisch te worden meegezonden hetzij onverwijld te worden 
toegestuurd.

RICHTLIJN 2010/65/EU VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD van 20 oktober 2010 
betreffende meldingsformaliteiten voor schepen 
die aankomen in en/of vertrekken uit havens van 
de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 
2002/6/EG 

Rijkswaterstaat zorgt voor de 
implementatie & uitvoering. 
Andere partners NCA SafeSeaNet, 
zeehavenpolitie, e-Douane
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Aangifte van de lading – FAL-formulier 2
bij aankomst:
• naam en IMO-nummer van het schip
• vlaggenstaat van het schip
• naam van de gezagvoerder
• roepnaam
• haven van laden
• haven waar rapport is opgesteld
• identificatie van de container(s), wanneer van toepassing; merken en 
nummers; aantal en soort van de colli; hoeveelheid en omschrijving van de 
goederen of, indien beschikbaar, de HS-code25
• transportdocumentnummers voor lading die in de desbetreffende haven 
moet worden gelost
• havens waar de aan boord gebleven lading zal worden gelost
• oorspronkelijke haven(s) van verzending bij goederen die onder een 
document voor multimodaal vervoer of vrachtbrieven worden verzonden.
b. bij vertrek:
• naam en IMO-nummer van het schip
• vlaggenstaat van het schip
• naam van de gezagvoerder
• roepnaam
• haven van lossen
• met betrekking tot goederen die in de desbetreffende haven zijn ingeladen: 
identificatie van de container(s), wanneer van toepassing; merken en 
nummers; aantal en soort van de colli; hoeveelheid en omschrijving van de 
goederen
• transportdocumentnummers voor lading die in de desbetreffende haven is 
ingeladen.       "                              "
Aangifte van de scheepsvoorraad – FAL-formulier 3  De aangifte van de 
scheepsvoorraad is het basisdocument bij aankomst en vertrek dat de door 
het openbaar gezag verlangde gegevens met betrekking tot de 
scheepsvoorraad bevat.       "                              "
Aangifte van de persoonlijke eigendommen van de bemanning – FAL-formulier 
4 Niet verplicht       "                              "
Bemanningslijst – FAL-formulier 5
• naam en IMO-nummer van het schip
• vlaggenstaat van het schip
• roepnaam
• achternaam
• voornamen
• nationaliteit
• rang of klasse
• geboortedatum en -plaats
• soort en nummer van het identiteitsbewijs
• haven en datum van aankomst
• laatste aanloophaven.       "                              "
Passagierslijst – FAL-formulier 6
• naam en IMO-nummer van het schip
• roepnaam
• vlaggenstaat van het schip
• achternaam
• voornamen
• nationaliteit
• geboortedatum
• geboorteplaats
• soort identiteitsbewijs dat door de passagier wordt overgelegd
• serienummer van het identiteitsbewijs
• haven van inscheping
• haven van ontscheping
• haven en datum van aankomst van het schip
• transitpassagier of niet.       "                              "
Manifest van gevaarlijke stoffen – FAL-formulier 7
• naam van het schip
• roepnaam
• IMO-nummer
• vlaggenstaat van het schip
• naam van de gezagvoerder
• reisreferentie
• haven van laden
• haven van lossen
• scheepsagent
• boekings/referentienummer
• merken en nummers
    – containeridentificatienummer(s)
    – kentekennummer(s) van de voertuigen
• aantal en soort van de colli
• juiste vervoersnaam
• klasse
• VN-nummer
• verpakkingsgroep
• bijkomend(e) risico(’s)
• vlampunt (in °C, c.c.)
• mariene-milieuverontreinigende stof
• massa (kg) – bruto/netto
• noodmaatregelen en procedures (EmS)
• plaats waar lading aan boord is gestuwd.       "                              "

Wet vervoer over zee
Lijnvervoersdienst       "                              "
Schip (naam, minimale en maximale vervoerscapaciteit, scheepstype)       "                              "
Vertrek punt - Bestemming       "                              "
Verlader (organisatie of individueel)       "                              "
Vervoertarief       "                              "
Vervoercondities       "                              "
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Aantal afvaarten (minimaal / maximaal)       "                              "
Ladingverdeling       "                              "


