DIT DOCUMENT DIENT STEEDS IN HET BEZIT TE ZIJN VAN DE UITVOERDER

Aanvraag tot toelating voor duiktaken,
reinigings- en herstelwerken aan schepen en
drijvende constructies onder de waterlijn

HKD 16
05/2022

Wie vult dit formulier in?
De firma die toelating vraagt tot het uitvoeren van duikwerkzaamheden aan haveninfrastructuur onder de waterlijn zoals
gedefinieerd onder “voorwaarden met betrekking tot duiktaken aan schepen en drijvende constructies”.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
De schriftelijke aanvraag dient zo vroeg mogelijk en uiterlijk 16u (zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet
meegerekend) voor de aangevraagde datum en tijd van de duikwerkzaamheden te worden ingediend via loket Toelatingen:
toelatingen.HKD@portofantwerpbruges.com
Tijdens werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 16:00 - Tel. +32 3 229 68 00
Na kantooruren, tijdens feestdagen en weekends: Port Authority Supervisor (PAS) – tel. +32 3 229 67 33 – enkel voor
dringende en onvoorziene omstandigheden
Indien, omwille van onvoorziene omstandigheden, de voorgeschreven aanvraagtermijn niet nageleefd kan worden moet de
aanvraag telefonisch gebeuren. De aanvrager dient onmiddellijk de telefonische aanvraag schriftelijk te bevestigen met
vermelding van de naam van de telefonische correspondent en het tijdstip van de telefonische aanvraag alsook de
motivatie van de onvoorzien omstandigheden.
Indien toelating gegeven werd om de werken uit te voeren zoals hier gevraagd, dan is deze vergunning gebaseerd op de
gegevens die u aan de Havenkapiteinsdienst hebt overgemaakt in de aanvraag. Als er wijzigingen optreden in deze
gegevens, vervalt deze vergunning automatisch en zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend
GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1

Vul hieronder de gegevens van de opdrachtgever in.
Firmanaam
Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres
GEGEVENS UITVOERENDE FIRMA
2

Vul hieronder de gegevens van de uitvoerende firma in.
Firmanaam
Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres
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AANGIFTE UITVOEREN VAN DE WERKEN
3

Vul hieronder de gegevens met betrekking tot het uitvoeren van de werken
Aard van de werken:

Reinigingswerken:

Duiktaken

Rompreiniging met POA erkend systeem

Herstelwerken

Schroef polijsten met POA erkend system

Las- en brandwerken

Schroef reinigen met borstels of schuurschijven die
aantoonbaar zachter zijn dan het materiaal van de schroef

(>> HKD 20)
Bij gebruik ROV:
ROV met assistentie van een
duiker te water
ROV zonder duiker te water
Naam van het vaartuig
Exacte locatie van de
werkzaamheden (aan
het vaartuig)

Ligplaats/kaainummer
Begindatum

Uur

Einddatum

Uur

Bijkomende opmerking

Verduidelijking van de aard van de werken
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FINAAL ADVIES OP/NO/TM
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Advies
Toegestaan
Niet toegestaan
Extra voorwaarden bovenop voorwaarden uit Havenonderrichting 7.1.1.:
Toelating concessionaris
In samenspraak met de operationele planningsdienst scheepvaart van de concessionaris
Werkboot verplicht aan waterzijde met oranje flikkerlicht en marifoon
Verplicht uitluisteren op VHF 74 ‘sector Waasland’/ VHF 02 ‘sector Polder’/VHF 22 ‘sector Donk’/
VHF 62 ‘sector Weel’ (start in 2023) / VHF 12 Centrale Zandvliet/
Geen schepen langszij
Geen schroefwerking, aankomende of vertrekkende schepen langszij gedurende de duikwerkzaamheden
Directe communicatie tussen duikfirma en schip/schip langszij
Bij aanvang/einde van de duikwerkzaamheden Port Authority Supervisor verwittigen (VHF 63 of 03/229.67.33)
Uiterlijk 1uur voor aanvang van de duikwerkzaamheden Port Authority Supervisor verwittigen (VHF 63)
Werken toegestaan na controle Port Authority Officer(s)
Bij aanvang/einde van de duikwerkzaamheden verkeersleiding ACC verwittigen (VHF 18 of 03/229.71.23)
Bij aanvang/einde van de duikwerkzaamheden VTS verwittigen (VHF 74 / VHF 02 / VHF 22 / VHF 62)
Bij aanvang/einde van de duikwerkzaamheden centrale Zandvliet verwittigen (VHF 12)
In het bezit zijn van een geldige las- en brandvergunning (HKD 20)

Naam + handtekening
verantwoordelijke OP/HSS

Indien wij u hierbij de toestemming geven om de werken uit te voeren zoals hierboven gevraagd, dan is deze
vergunning gebaseerd op de gegevens die u aan de Havenkapiteinsdienst hebt overgemaakt in de bovenstaande
aanvraag. Als er wijzigingen optreden in deze gegevens, vervalt deze vergunning automatisch en zal een nieuwe
aanvraag moeten worden ingediend.
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