
ggij @vertexdg.com  114,,LCA 

❑ Wijziging naam organisatie 1Erkenningnummer: > Wijzig de naam bij vraag 7.7 

❑ Toevoegen van een nieuwe vestiging > Vul de vragen van paragraaf q, 6 en 7 in 1Erkenningnummer: 

❑ Toevoegen van een RA erkenning > Vul vraag 3.1 en paragraaf 6 en 7 in 1Erkenningnummer: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

1. 

Met dit formulier kunt u een erkenning voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door de lucht aanvragen of wijzigen. 

De regelgeving met betrekking tot de erkenning voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen door de lucht is vastgelegd in de ministeriële 
regeling "Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de 
lucht", te vinden op www.ilent.nl  

Nadat uw aanvraag is ontvangen ontvangt u van de ILT een factuur om 
voor de behandeling van uw aanvraag. Uw aanvraag wordt in 
behandeling genomen als de aanvraag compleet is ingediend en 
betaald. 

Gegevens aanvrager 

Aanvraag 
Erkenning voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen door de lucht 

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

Stuur het formulier naar het e-mailadres: dgmelding@ilent.n1 

Meer informatie 
o88 489 00 00 1 www.ilent.nl  

1.1 	Naam organisatie (Volgens KvK) 

1.z Handelsna(a)m(en) 

1.3 KvK-nummer 

1.4 Adres hoofdvestiging 

1.5 Postcode en plaats 

1.6 Correspondentieadres 

1.7 	Postcode en plaats 

1.8 Naam en initialen van de 
contactpersoon 

1.9 Telefoonnummer en E-mailadres 

1.10 Naam en initialen 
verantwoordelijk directielid 

1.11 Geef een korte omschrijving van 
de activiteiten van de organisatie 
in relatie tot het vervoer van 
gevaarlijke stoffen door de lucht 

2 	Soort aanvraag 

2.1 	Om wat voor soort aanvraag 
gaat de aanvraag? 

■ Eerste aanvraag 

❑ Wijziging adresgegevens 

> Vul alle vragen in 

> Wijzig de adressen bij paragraaf1 en/of 4 1Erkenningnummer: 

ILT.z93.03 1 1 van 3 

iVertex Dangerous Goods Services & Consultancy BV 

iVertex Dangerous Goods Services & Consultancy BV 

78527759 

Fokkerweg 300 Bldg 8F 

11438 AN 	1 Oude Meer 

1 Fokkerweg 300 Bldg 8F 

11438 AN 	1 Oude Meer 

Het tijdelijk opslaan en verzend gereed maken van, en het adviseren over gevaarlijke stoffen voor alle vervoersmodaliteiten 



❑ C ❑ E ❑ RA !Gewenste erkenning: 	❑  A 	❑  B 

❑ C ❑ E ❑ RA !Gewenste erkenning: 	❑  A 	❑  B 

❑ B ❑ C ❑ E ❑ RA !Gewenste erkenning: 	❑  A 

❑ B ❑ C ❑ E ❑ RA !Gewenste erkenning: 	❑  A 

❑ B ❑ C ❑ E ❑ RA !Gewenste erkenning: 	❑  A 

❑ C ❑ E ❑ RA !Gewenste erkenning: 	❑  A 	❑  B 

!Postcode en plaats: 

ITelefoonnummer(s): 

!Gewenste erkenning: ❑ A 	❑  B ❑ C ❑ E 	❑  RA 

ILT.293.03 12 van 3 

Aa nvraag Erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
door de lucht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

3 	Erkenning hoofdvestiging 

3.1 	Gewenste categorie erkenning 
voor de hoofdvestiging 

❑ Afzender [A] 

❑ Expediteur/luchtvrachtagent [B] 

❑ Grondafhandelaar [C] 

lil Afzender/verpakker namens derden [E] (Alleen mogelijk voor een organisatie met rechtspersoonlijkheid) 

❑ Transport radioactief materiaal [RA] 

4 	Erkenning overige vestiging(en) 

!Adres: 

!Postcode en plaats: 

1Telefoonnummer(s): 

!Adres: 

!Postcode en plaats: 

!Telefoonnummer(s): 

!Adres: 

!Postcode en plaats: 

1Telefoonnummer(s): 

!Adres: 

!Postcode en plaats: 

1Telefoonnummer(s): 

!Adres: 

!Postcode en plaats: 

ITelefoonnummer(s): 

'Adres: 

'Postcode en plaats: 

ITelefoonnummer(s): 

!Adres: 

Gegevens vestiging i 

4.2 Gegevens vestiging z 

4.3 	Gegevens vestiging 3 

4.4 Gegevens vestiging 4 

4.5 Gegevens vestiging 5 

4.6 Gegevens vestiging 6 

4.7 Gegevens vestiging 7 



111293.03 1 31~3 

7.3 Handtekening 

Aanvraag Erkenning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
door de lucht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

5 	Gegevens opgeleide medewerkers 

5.1 	Welke medewerkers van de 
organisatie hebben een geldig 
certificaat van de algemene 
cursus en (indien van toepassing) 
het certificaat radioactief voor 
het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door de lucht? 
(Conform de regeling "Erkenningen 
vervoer gevaarlijke stoffen door de 
lucht" artikel 3, lid i, onder b) 

Naam inclusief initialen 	 Werkzaam bij vestiging 	Algemeen 	Radioactief 
Certificaat 	Certificaat 

❑ ❑ 

❑ ❑  

Bijlagen 

> 	zie ook art.3 van de 'Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht' 

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
Een afschrift van geldige certificaten van de medewerkers 
Een omschrijving (procedure/werkinstructie) van de handelingen die betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke 
stoffen door de lucht 
Een overzicht van alle andere medewerkers die zijn opgeleid in overeenstemming met de opleidingseisen van de 
categorieën, genoemd in de technische voorschriften. Inclusief een omschrijving van de taken en bevoegdheden per 
medewerker 
Een Curriculum Vitae van het verantwoordelijke directielid, de aanvrager en de contactpersoon 
Een organigram van de aanvrager 

Een overzicht van procedures/werkinstructies met betrekking tot de behandeling van radioactieve stoffen 

- Een DGOM (Dangerous Goods Operation Manual) 

- 	Een uittreksel van de Kamer van Koophandel 

6 
6.1 	Stuur de volgende bijlagen mee 

bij een eerste aanvraag of 
toevoeging van een nieuwe 
vestiging 

Stuur de volgende bijlagen mee 
bij een toevoeging van een 
radioactief [RA] erkenning bij een 
(bestaande) erkenning 

Stuur de volgende bijlagen mee 
bij de aanvraag van een 
Afzender/verpakker namens 
derden [E] 

Stuur de volgende bijlagen mee 
bij een adreswijziging van een 
bestaande erkenning 

7 	Ondertekening aanvrager 

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

7.1 	Naam verantwoordelijk 
directielid 

7.2 Plaats en datum  Amsterdam 	 13-07-2020 
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2. 

- I LT 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

dgmelding 
dinsdag 14 juli 2020 17:21 

Betalingsverzoek Ontvangstbevestiging érkenning cat. E(-) Vertex DGSC BV 
Betalingsverzoek aanvraag erkenning cat. E (-) Vertex Dangerous Goods Services & 
Consultancy BV 2020.pdf 

Geachte heer 	/Beste~ 

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van de ingediende aanvraag erkenning vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht 
cat. E (-). 

Aan de behandeling van een aanvraag zijn kosten verbonden, deze kosten zijn € 683,--

Voor de behandeling van de aanvraag treft u daarom bijgaand het betalingsverzoek aan. 

En zoals vandaag tel. besproken, graag nazenden het uittreksel van de Kamer van Koophandel met vermelding 
van het adres, Fokkerweg 300 Bldg 8F te 1438 AN Oude Meer. 

Na ontvangst van de betaling en de aanvullende informatie van de Kamer van Koophandel, zal de aanvraag in 
behandeling worden genomen. 

Met vriendelijke groeten 

Inspecteur 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Kingsfordweg 1 I Amsterdam Sloterdijk 
Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

ma t/m do) 
@ilent.n1 

http://www.ilent.n1   

Van: 	 @vertexdg.com> 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 10:01 
Aan: dgmelding 	@ILenT.nl> 
Onderwerp: Erkenning E aanvragen 

Goedemorgen» 

Zoals vorige week besproken :) 

Is het goed als ik het in meerdere e-mails naar je toe stuur ? 

Alvast bedankt 

Met vriendelijke groet, 



Managing Director  

NI 

Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V.  
Fokkerweg 300 Bldg 81 1438 AN Oude Meer1The Netherlands 1 www.vertexdg.com  

2 



2.a 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V. 
T.a.v. De heer 

Datum 	14 juli 2020 
Betreft 	Betalingsverzoek aanvraag erkenning vervoer gevaarlijke 

stoffen door de lucht 

Geachte heeraffai 

Op 13 juli 2020 heb ik van u de aanvraag erkenning vervoer gevaarlijke stoffen 
door de lucht ten name van Vertex Dangerous Goods Services & Consultancy B.V. 
ontvangen. 

Voor de behandeling daarvan is een vergoeding verschuldigd volgens 
onderstaande specificatie: 

ILT 
Luchtvaart 

Kingsfordweg 1 
Amsterdam Sloterdijk 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
www.ilent.nl   

Contactpersoon 
[{~ 
Inspecteur/Medewerker 
Toezicht 

gk27~ (CD ilent. nl   

Ons kenmerk 
RB2020-000641 

Bijlage(n) 

Betreft aanvraag om 	 Aangevraagd 	Per aanvraag 	Bedrag 

Erkenning VGS Lucht 2020: 	 1 	 € 683,00 	€ 683,00 

Totaal te betalen bedrag: 	 C 683,00 

Ik verzoek u het totaal te betalen bedrag binnen 30 kalenderdagen over te maken 
aan: 

Bank: 	 ING Bank 
Rekeningnummer: 
IBAN: 
BIC / Swift Code: 
ten name van: 	 Min.IenM/ILT Ov. Ontv. 
Onder vermelding van het kenmerk: RB2020-000641 

De volgende informatie is voor u van belang: 
• Het niet vermelden van het juiste kenmerk vertraagt de behandeling van uw aanvraag. 
• Stort geen bedragen via een betalingsautomaat, omdat niet achterhaald kan worden wie de 

betaling heeft verricht. 
• Uw betaling kan daarbij verloren gaan. Uw aanvraag wordt dan niet behandeld. 
• Bij niet of niet tijdige betaling van het juiste bedrag wordt de aanvraag buiten behandeling 

gelaten. 

Pagina 1 van 2 



ILT 
Luchtvaart • Zodra de verschuldigde vergoeding overgemaakt is zal op uw aanvraag beslist worden. 

• De vergoeding is verschuldigd voor beslissing op de aanvraag. 
• Zodra de aanvraag in behandeling is genomen, wordt er geen geld terugbetaald, ongeacht de 

beslissing op uw aanvraag. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
namens deze, 

inspecteur 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

Datum 
14 juli 2020 

Ons kenmerk 
RB2020-000641 

Pagina 2 van 2 
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6. 

Oude Meer, The Netherlands, DD/MM/YYYY 

Leest U onderstaand alstublieft aandachtig door, en indien begrepen en akkoord svp het document 
getekend retourneren naar Uw agent voor verdere behandeling. 

Teneinde de zending geschikt te maken voor verder vervoer middels (VERNOEM MODALITEIT) heb ik 
een geschreven toestemming nodig uit naam van de eigenaar van de goederen, waarin zij Vertex 
Dangerous Goods Services & Consultancy B.V. (Vertex) toestemming geven om het product van haar 
originele verpakking (TYPE VERPAKKING NOEMEN) over te brengen naar (UITLEGGEN WAT JE GAAT 
DOEN). 
Daarmee geven zij aan dat het product onvermijdelijk in contact zal komen met zuurstof en mogelijke 
atmosferische onzuiverheden, hoewel Vertex al het mogelijke zal doen om dit te minimaliseren. 
Verder verklaart de eigenaar van de goederen naar eer en geweten dat het product op generlei wijze zal 
reageren met het materiaal van de nieuwe primaire verpakking, noch met de eerdergenoemde zuurstof 
of eventuele atmosferische onzuiverheden. 
Vertex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig (kwaliteits)verlies van het product ten gevolge 
van deze handeling(en). 
STEL ONS SVP OP DE HOOGTE VAN BIJZONDERHEDEN ZOALS BATCHNUMMERS EN CODERINGEN ETC. 

To whom it may concern, please read the below carefully. Once understood and agreed, please sign with 
your name and signature at the bottom of this form, and return it to your agent for further processing. 

in order to make the shipment compliant for further transportation by (VERNOEM MODALITEIT), 1 
require a written permission on behalf of the shipper of the goods, in which Vertex Dangerous Goods 
Services & Consultancy B.V. (Vertex) is given express permission to take their product OUT of the non-
compliant primary packaging (TYPE VERPAKKING NOEMEN) and re-pour it into (UITLEGGEN WAT JE 
GAAT DOEN). 
They therewith acknowledge that the product will inevitably come into contact with oxygen and possible 
environmental impurities, even though Vertex will take all reasonable precautions to minimize this. The 
owner of the goods allo declares that, to the best of their knowledge, the product will not react 
(dangerously or otherwise) in any way with the material of the new primary packagings, oxygen and/or 
environmental impurities. 
Vertex cannot be held liable for any (partial) locs of product or quality thereof during or as a result of this 
process. 
PLEASE DO ADIVSE US IN CASE OF BATCHNUMBERS, CODES AND OR OTHER ITEMS OF IMPORTANCE! 

Name and function of Signatory: 

Date of signing: 	 / 	/ 
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Registratieforumlier incidents/accidents/occurences 

Datum 
gebeurtenis: 
Door wie 
opgemaakt: 

Ongeval Incident Afwijking Tekortkoming Klacht 

Omschrijving: 

Ondernomen 
acties: 

Maatregelen ter 
voorkoming in de 
toekomst: 

Melding IL&T? 
Bij externe aangelegenheden of bij ongevallen intern dient de 
directie te alle tijden op de hoogte gesteld 
te worden en het formulier te ondertekenen!!! 

Inter Extern 
Aard van de 
registratie*: 

Handtekening 
directie: 
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