
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag Vergunning  
 
 Wilt u een vergunning aanvragen voor activiteiten in 

het Antarctisch gebied? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd. 

 

 

 

 

Rijkswaterstaat gebruikt uw persoonsgegevens alleen om op uw aanvraag te reageren. We bewaren uw gegevens niet 

langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u in het privacyreglement op www.rijkswaterstaat.nl. 

 

                               1 Uw gegevens LET OP! Alleen een organisator kan een vergunning aanvragen 
 

1.1. Vul uw gegevens in onder 

1.1.1 of 1.1.2 

  

1.1.1 Rechtspersoon   Bedrijfsnaam en KvK-

nummer  

       

  Land statutaire zetel       . 

  Adres        

 
 Postbus        

  Postcode en plaats         

  
Telefoonnummer(s)        

  Naam contactpersoon          Dhr.   Mw. 

  Functie contactpersoon        

 
 Telefoonnummer(s)        

  Emailadres         

  
1.1.2 Natuurlijke persoon   Naam en BSN          Dhr.   Mw. 

  Adres       . 

  Postcode en plaats        

 
 Telefoonnummer(s)        

  Emailadres        

  1.2 Met wie kunnen we 
contact opnemen met 
vragen over dit formulier? 

  Naam          Dhr.   Mw. 

  Adres        

 
 Postcode en plaats        

  Telefoonnummer(s)        

  Emailadres        

    
1.3 Met wie kunnen we   

 

 

 
 

https://www.rijkswaterstaat.nl/privacy.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/
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contact opnemen tijdens 
de expeditie? 

Naam          Dhr.   Mw. 

  Adres        

 
 Postcode en plaats        

  Telefoonnummer(s)        

          

  Emailadres        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1.4 Voor welke periode 

vraagt u de vergunning 

voor uw activiteiten aan? 

 

    -    -         t/m      -    -        
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2 Geef een omschrijving van uw activiteit in het Antarctisch 

gebied  
   2.1 Wat is het doel van uw 

activiteiten in het 

Antarctisch gebied? 

    Wetenschappelijk onderzoek 

     Toerisme 

     Logistieke ondersteuning 

     Anders, namelijk        

    
2.2 Geef een korte 

omschrijving van uw 
activiteit 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   
2.3 Is voor (een deel van) uw 

activiteiten al een 

vergunning of schriftelijke 

toestemming 

aangevraagd of door een 

andere Verdragspartij 

verleend? 

Voeg een afschrift van de 

vergunningsaanvraag en 

de vergunning of 

schriftelijke toestemming 

toe aan uw aanvraag. 

   ja, geef details waaronder verdragspartij en kenmerk vergunning of datum van 

aanvraag 

  

   

  

   

  

    nee  Ga naar vraag 2.6 

 

 

  

    
2.4 Voor welke activiteiten is 

al een vergunning of 

schriftelijke toestemming 

aangevraagd of verleend?  

   transport van en naar het Antarctisch gebied       

     anders, namelijk:       

 

 

    
2.5 Door wie is al die 

vergunning of schriftelijke 
toestemming aangevraagd 
of aan wie is al een 
vergunning of schriftelijke 
toestemming verleend? 
Vul de gegevens onder 
2.5.1 of 2.5.2 in 

  
 

 

 

 

 

   

2.5.

1 

Rechtspersoon   Bedrijfsnaam         

  Land statutaire zetel       . 

  Adres        

 
 Postbus        

  Postcode en plaats         

  
Telefoonnummer(s)        

  Naam contactpersoon          Dhr.   Mw. 

  Functie contactpersoon        

 
 Telefoonnummer(s)        

  Emailadres         

  
2.5.

2 

Natuurlijke persoon   Naam          Dhr.   Mw. 

  Adres       . 

  Postcode en plaats        

 
 Telefoonnummer(s)        

  Emailadres        
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2.6 Heeft u in verband met 

de uitvoering van de 

activiteit contacten met 

anderen? 

   Contact met andere organisatoren van activiteiten in het Antarctisch gebied.  

Met wie heeft u contact en met welk doel? 

   Contact met andere landen die partij zijn bij het Protocol 

Met wie heeft u contact en met welk doel? 

 

 

 

   Geen contact   Ga naar vraag 3.1 

 

   



 

 

Pagina 5 van 32 

 

 

 

 

DR-000-12/Aanvraag Ontheffing art. 75 

 

3 Uw transport van en naar het Antarctisch gebied 
   3.1 Hoe (vaak) reist u van en naar het Antarctisch gebied?  

 

 Vul elke expeditie apart in.  Maak zonodig een kopie van deze bladzijde.    

   

      Expeditie Personen Transport naar Antarctisch gebied Transport vanuit Antarctisch gebied Transportmiddel 

Naam of 

kenmerk  

Totaal  

aantal 

Vanaf welke locatie buiten het 

Antarctisch gebied vertrekt de 

expeditie naar het Antarctisch 

gebied?  

Wanneer gaat u het Antarctisch 

gebied binnen? 

Wanneer vertrekt u 

uit het Antarctisch 

gebied?  

Op welke locatie buiten 

het Antarctisch gebied 

eindigt de expeditie? 

Hoe reist u van en naar het Antarctisch 

gebied?  

                 -    -             -    -                   vliegtuig   Ga naar vraag 

3.3 

   schip  Ga naar vraag 

3.2 

   anders, namelijk       

       
                -    -             -    -                   vliegtuig  Ga naar vraag 

3.3 

   schip  Ga naar vraag 

3.2 

   anders, namelijk       

      
                -    -             -    -                   vliegtuig  Ga naar vraag 

3.3 

   schip  Ga naar vraag 

3.2 

   anders, namelijk       

      
                -    -             -    -                   vliegtuig  Ga naar vraag 

3.3 

   schip  Ga naar vraag 

3.2 

   anders, namelijk       

      
                -    -             -    -                   vliegtuig  Ga naar vraag 

3.3 

   schip  Ga naar vraag 

3.2 

   anders, namelijk       
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3 Uw transport van en naar het Antarctisch gebied (vervolg)  
   3.2 Wat zijn de gegevens van 

het schip waarmee u van 

en naar het Antarctisch 

gebied reist? 

 

Wat is de naam van het schip:        

 Wat is het IMO-nummer:        

  

  

   
3.3 Wat is het registratie-

nummer van het vliegtuig 

waarmee u van en naar 

het Antarctisch gebied 

reist? 

 

Vliegtuigregistratienummer:        

 
   

  

   
3.4 Heeft u voor het vervoer 

van en naar het 

Antarctisch gebied 

contractpartner(s)? 

   ja   

  
   nee    

 

   
3.5 Wie zijn uw 

contractpartners?  

Voeg een afschrift van de 

vergunningsaanvraag en 

de vergunning of 

schriftelijke toestemming 

aan uw contractpartners 

toe aan uw aanvraag. 
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4 Stations, historische monumenten, speciaal beschermde 

plaatsen en andere locaties 
   

4.1 Wilt u één van de 

volgende locaties of 

gebieden bezoeken? 

 

   een gebied dat is aangewezen als een 

speciaal beschermd Antarctisch gebied  

 Ga naar vraag 4.2 

 

     een gebied dat is aangewezen als een  

      speciaal beheerd Antarctisch gebied  

 Ga naar vraag 4.4 

    een locatie die is aangewezen als historische 

      plaats of monument  

  Ga naar vraag 4.4 

 

     een station en/of andersoortige onderkomens 
 Ga naar vraag 4.3 

 

    een gebied dat nog nooit door mensen is 

betreden of bezocht  

 Ga naar vraag 4.4 

    geen van bovenstaande locaties of gebieden   Ga naar vraag 4.4 

   
4.2 Hoe waarborgt u dat u 

voldoet aan het 

beheersplan, dat 

betrekking heeft op het 

speciaal beschermd 

Antarctisch gebied?  

 

 

 

 

 

   
4.3 Heeft u schriftelijke 

toestemming om deze 

stations of andersoortige 

onderkomens te 

bezoeken? 

*Voeg toestemming toe 

aan uw aanvraag. 

   ja* 

    nee, want  

 

   
4.4 Wilt u tijdelijke stations 

en/of andersoortige 

onderkomens plaatsen, 

oprichten of veranderen? 

Zo ja, vul bij vraag 4.9 de 

details in 

   ja  

    nee 

 

 

   
4.5 Gaat u vanaf een schip 

aan land in het Antarctisch 

gebied? 

Nb 4.7  

 

 

T/M  

 

 

 

   ja 

    nee  Ga naar vraag 4.9 

   
4.6 Werkt u samen met andere 

in het desbetreffende deel 
van het Antarctisch gebied 
aanwezige organisatoren 
om te voorkomen dat zich 
meer dan één 
toeristenschip bij een 
aanlandplaats bevindt?  

 

 

 

 

 

 

   
4.7 Blijft bij die aanlandingen 

het aantal passagiers dat 
tegelijkertijd aan wal is, op 
ieder moment beperkt tot 
maximaal honderd 
personen?  

 

 

 

 

 

   
4.8 Is er bij die aanlandingen 

er minimaal één gids per 
twintig passagiers 
aanwezig ? 
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   4 Stations, historische monumenten, speciaal beschermde plaatsen en andere locaties (vervolg) 
   4.9 Geef, indien van toepassing, in de onderstaande tabel aan welke historische plaats of monumenten wilt u bezoeken. Welke speciaal beheerde gebieden, speciaal beschermde 

gebieden of plaatsen die niet eerder door mensen werden bezocht wilt u betreden? Welke stations of andersoortige onderkomens wilt u bezoeken. Indien u stations of 
andersoortige onderkomens wil oprichten, geef dan in de betreffende kolom de duur van het station/onderkomen aan, welke materialen u gebruikt en andere details Wilt u een 
speciaal beschermd Antarctisch gebied betreden? Geef dan doel en noodzaak aan. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde. 

   

Locatie 

 

Coördinaten locatie 

 

Betreden speciaal beschermd 

gebied 

Op te richten onderkomen 

        Naam Type Lengte-

graad 

Breedte-

graad 

Doel Noodzaak Beschrijving 

         speciaal beschermd gebied                               

 speciaal beheerd gebied 

 historische plaats of monument 

 station/andersoortig onderkomen 

 plaats niet eerder bezocht door mensen 

         speciaal beschermd gebied                               

 speciaal beheerd gebied 

 historische plaats of monument 

 station/andersoortig onderkomen 

 plaats niet eerder bezocht door mensen 

         speciaal beschermd gebied                               

 speciaal beheerd gebied 

 historische plaats of monument 

 station/andersoortig onderkomen 

 plaats niet eerder bezocht door mensen 

         speciaal beschermd gebied                               

 speciaal beheerd gebied 

 historische plaats of monument 

 station/andersoortig onderkomen 

 plaats niet eerder bezocht door mensen 

               
 
 
 
 
 



                 

Pagina 9 van 32 

                                            

  

 

  5 Uw geplande route en locaties 
   5.1 Wanneer gaat u welke locaties bezoeken? Geef in ieder geval het bezoek aan de volgende locaties aan: de locatie van het binnengaan Antarctisch gebied, historische plaatsen, 

historische monumenten en speciaal beschermde gebieden, speciaal beheerde gebieden, stations, andere onderkomens en de locatie van vertrek uit het Antarctisch gebied. Reist 
u per schip door het Antarctisch gebied? Geef dan in ook aan op welke locaties u aan land gaat. Vermeld daarbij welke activiteiten u op de locaties gaat uitvoeren. Voert u op één 
van locaties tegelijkertijd meerdere activiteiten uit waaraan een verschillend aantal personen deelneemt? Gebruik dan meerdere regels in de tabel. Geef de te volgen route en te 
bezoeken locaties ook aan op een overzichtskaart. Maak zonodig gebruik van detailkaarten. 
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde. Voeg de kaart(-en) toe aan uw aanvraag. 

   

Naam of kenmerk expeditie :       

Datum Locatie Coördinaten Aankomst

-tijd 

Vertrek-

tijd 

Aantal personen Activiteiten 

              Naam Lengte-

graad 

Breedte-

graad 

(GMT) (GMT) Passa-

giers 

Staf/ 

Gidsen 

Be-

manning 

Totaal  
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5.2    Beschrijf ook alternatieve routes en locaties. Onder welke omstandigheden maakt u gebruik van de alternatieve routes en locaties? Geef de alternatieve routes en locaties aan op 

een overzichtskaart. 
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6 De deelnemers aan de door u georganiseerde activiteit 
    Wie neemt er deel aan de expeditie? Vul de kwalificaties in als de deelnemer gids, leider of staflid van de expeditie is.  

 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde of geef de benodigde informatie in een bijlage weer. 

   

Naam of kenmerk expeditie:  

Volledige naam Nationaliteit Adres Rol     Kwalificaties 

            Passagier Kapitein Be-

manning 

Leider 

expeditie 

Staflid 

expeditie / 

gids 
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7 Meenemen of gebruiken van vervoermiddelen, technieken, 

apparaten, installaties, stoffen of preparaten 
   7.1 Gebruikt of neemt u het 

volgende mee in het 

Antarctisch gebied?  

   Andere vervoermiddelen dan de onder 3.2 en 3.3 vermelde, vul vraag 7.2 in 

   Technieken, materialen, apparaten of installaties om activiteiten uit te voeren, vul vraag 

7.2 in 

   Gevaarlijke stoffen of preparaten, vul vraag 7.3 in  

   Radioactieve stoffen, vul vraag 7.3 in 

   Bestrijdingsmiddelen, polychloorbyfenylen, chips, polystyreen bolletjes of naar zijn aard 

vergelijkbare verpakkingsmaterialen, vul vraag 7.3 in 
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              7 A) Meenemen of gebruiken van vervoermiddelen, technieken, apparaten, installaties 
    7.2 Welke vervoermiddelen (anders dan het vervoermiddel waarmee u van en naar het Antarctisch gebied reist) neemt u mee of gebruikt u? Welke technieken, materialen, 

apparaten en installaties neemt u mee?  
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde. 

   

Naam of kenmerk expeditie:     

Beschrijving vervoermiddelen, 

technieken, materialen, apparaten 

en installaties 

Aantal Doel  Noodzaak Wijze van energievoorziening 
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              7 B) Meenemen of gebruiken van stoffen, preparaten en organismen 
7.3 Vul onderstaande tabel in indien u stoffen, preparaten, radioactieve stoffen, bestrijdingsmiddelen, polychloorbyfenylen, chips, polystyreen bolletjes of daarmee naar zijn 

aard vergelijkbaar verpakkingsmateriaal gebruikt of meeneemt. 
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde. 

   

Naam of kenmerk expeditie:      

Beschrijving stof, 

preparaat, etc 

Hoeveelheid Doel  Noodzaak 
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8  Het bewaren of verwijderen van afvalstoffen* 

*Binnen het Antarctisch gebied. Voor aan boord houden van afvalstoffen of 

lozen vanaf schepen in het mariene milieu is het besluit voorkoming 

verontreiniging door schepen van toepassing.  
   8.1 Wilt u brandbare 

afvalstoffen in het 

Antarctisch gebied 

verbranden? 

   ja  

    nee Ga naar vraag 8.4 

  

   
8.2 Kunt u zich buiten het 

Antarctisch gebied van 

deze brandbare 

afvalstoffen ontdoen? 

   ja 

    nee 

 

   
8.3 Gebruikt u een emissie-

arme verbrandingsoven? 

   ja 

    nee 

   
8.4 Welke voorzieningen treft u 

om niet geconsumeerde 
delen van onbewerkt 
voedsel (planten en dode 
dieren) onder 
gecontroleerde 
omstandigheden te 
bewaren?  

 

 

 

 

 

 

   
8.5 Hoe verwijdert u niet-

geconsumeerde delen van 
onbewerkt voedsel (planten 
en dode dieren)?  

   verwijderen door buiten het Antarctisch gebied brengen 

   verwijderen door verbranding in een emissiearme verbrandingsoven 

   verwijderen door even doeltreffende middelen waardoor risico voor de inheemse flora en   

       fauna wordt uitgesloten, namelijk 
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8 Het bewaren of verwijderen van afvalstoffen *Binnen het Antarctisch gebied. Voor aan boord houden van 

afvalstoffen of lozen vanaf schepen in het mariene milieu is het besluit voorkoming verontreiniging door schepen 

van toepassing.  
   8.6 Hoe gaat u om met uw afvalstoffen tijdens uw expeditie? Maak onderscheid tussen gevaarlijke stoffen, andere afvalstoffen die vast en niet-brandbaar zijn, brandbare stoffen en 

afvalwater. U hoeft deze vraag niet te beantwoorden voor het aan boord houden van afvalstoffen of het lozen vanaf schepen in het mariene milieu of uit luchtvaartuigen tijdens 
de vlucht.  
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde.  

   

Naam of kenmerk expeditie: 

Afval Hoe slaat u afval op binnen het Antarctisch gebied? Ontdoet u zich van afval in het Antarctisch gebied? 

       Beschrijving afvalstof Verwachte 

hoeveelheid 

Middel Locatie Capaciteit Wijze Locatie 

 

Hoeveelheid 

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                                

                                                        

 Totaal       Totaal       Totaal       
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9 Het binnenbrengen van voedsel (verboden handeling) 
   
9.1 Wilt u onbewerkt voedsel 

(planten en dode dieren) 

het Antarctisch gebied 

binnenbrengen? 

 

Zo ja, wat is het doel en 

noodzaak daarvan? 

 

   nee 
 Ga naar vraag 9.3 

    ja 

 

 

  

 

Doel  

 

Noodzaak 

 

 

   
9.2 Neemt u 

voorzorgmaatregelen om 

het binnenbrengen van 

niet in de inheemse flora 

en fauna aanwezig zijnde 

micro-organismen via 

voedsel te voorkomen?  

 

Zo ja, welke 

voorzorgsmaatregelen 

neemt u? 

   nee 
 Ga naar vraag 9.3 

    ja 

 

   
9.3 Wilt u geslacht pluimvee 

het Antarctisch gebied 

binnenbrengen?  

 

Zo ja, dan dient het het 

geslacht pluimvee 

voordat het wordt  

verpakt voor verzending 

naar het Antarctisch 

gebied, op tekenen van 

ziekten te worden 

gecontroleerd.  Hiermee 

voorkomt u dat ziekten 

van geslacht pluimvee 

naar het Antarctisch 

gebied worden verspreid. 

   nee  
 Ga naar vraag 9.4 

    ja 
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9  Het binnenbrengen van voedsel (vervolg) 
  9.4   Welk voedsel neemt u mee? Maak in ieder geval onderscheid in onbewerkt voedsel (planten en dode dieren), geslacht pluimvee en ander voedsel. Geef aan voor wie het 
voedsel bestemd is. 
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde.  
  

Naam of kenmerk expeditie:    

Aard voedsel  Indien onbewerkt: beschrijving 

soort 

Hoeveelheid bij vertrek naar 

Antarctisch gebied 

Voor wie bestemd 

 

 

      

      

      

      

      

 

      

      

 

 

   
 Wetenschappelijke 

naam 

Aantal  Deelnemers aan 

expeditie 

Anders dan deelnemers aan 

expeditie 
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10  Het bewaren of verwijderen van afvalstoffen (verboden 

handeling)* 

*Binnen het Antarctisch gebied. Voor aan boord houden van afvalstoffen 

of lozen is het besluit voorkoming verontreiniging door schepen van 

toepassing. 
   10.1 Gaat u bij uw activiteiten 

landinwaarts? 

   nee   

     ja  

   
10.2 

 

Wilt u het afvalwater (dat 

landinwaarts ontstaat) 

lozen door dit op of in ijs of 

sneeuw te brengen? 

 

Zo ja, wat is doel en 

noodzaak van deze 

handeling? 

   nee  

    ja 

Doel 

 

 

 

Noodzaak 

 

 

 

 

   
10.3 

 

Brengt u afvalwater in zee? 
 

 

 

Zo ja, wat is doel en 

noodzaak van deze 

handeling? 

   nee   

    ja  

 

 

Doel 

 

 

Noodzaak 
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10 Het bewaren of verwijderen van afvalstoffen (verboden handeling, vervolg)* Binnen het Antarctisch 

gebied. Voor aan boord houden van afvalstoffen of lozen is het besluit voorkoming verontreiniging door schepen 

van toepassing. 
   10.9 Hoe gaat u om met uw afvalstoffen tijdens uw expeditie? Maak onderscheid tussen gevaarlijke stoffen, andere afvalstoffen die vast en niet-brandbaar zijn, brandbare stoffen en 

afvalwater. U hoeft deze vraag niet te beantwoorden voor het aan boord houden van afvalstoffen of het lozen vanaf schepen in het mariene milieu of uit luchtvaartuigen tijdens 
de vlucht.  
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde.  

   

Naam of kenmerk expeditie: 

Afval Hoe slaat u afval op binnen het Antarctisch gebied? Ontdoet u zich van afval in het Antarctisch gebied? 

       Beschrijving afvalstof Verwachte 

hoeveelheid 

Middel Locatie Capaciteit Wijze Locatie 

 

Hoeveelheid 

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

                                                                

                                                        

 Totaal       Totaal       Totaal       
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11  Het onttrekken van levende planten of dieren (verboden 
handeling)* 

* binnen het Antarctisch gebied (alleen toegestaan indien het 

wetenschappelijk onderzoek betreft) 
   
11.1 Wilt u levende planten en 

dieren, in elke fase van de 

levenscyclus, onttrekken 

aan hun populatie dan wel 

schadelijk optreden tegen 

levende planten en dieren? 

 

Zo ja, wat is nut en 

noodzaak van deze 

handeling? 

   nee   Ga naar vraag 12.1 

    ja  

  

  

 

Doel 

 

 

 

Noodzaak 

 

 

 

 

   
11.2 Wat is de naam van de 

persoon, die de 

handelingen uitvoert? 

 

 

 

 

   
11.3 Hoe waarborgt u dat de 

handelingen zo min 

mogelijk pijn en lijden voor 

de betreffende exemplaren 

met zich meebrengen? 

  

 

 

 

   
11.4 Welke gevolgen kunnen de 

handelingen hebben op het 

voortbestaan of herstel van 

de planten- of diersoort of 

plaatselijke populatie en 

het natuurlijk ecosysteem 

ter plaatse?  

 

 

 

 

   
11.5 Zijn de bij de handelingen 

gebruikte technieken 

dodelijk?  

 nee  Ga naar vraag 11.8 

   ja  

 

   

11.6 Kunt u hetzelfde doel 
bereiken met alternatieve 
niet-dodelijke technieken? 

 nee  

   ja  

   11.7 Waarom maakt u geen 

gebruik van deze 

alternatieven? Waarom 

bestaan er geen 

alternatieve niet-dodelijke 

technieken?  
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11 Het onttrekken van levende planten of dieren (verboden handeling, vervolg)* 

* binnen het Antarctisch gebied (alleen toegestaan indien het wetenschappelijk onderzoek betreft) 
   11.8 Welke levende planten en dieren in elke fase van de levenscyclus onttrekt u aan hun populatie dan wel treedt u schadelijk tegen op? Welke handelingen, materialen, technieken 

gebruikt u?  
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde. 

   

Naam of kenmerk expeditie: 

Datum Naam locatie Coördinaten Aankomst-

tijd 

Vertrek-

tijd 

Soort Handeling, materialen en technieken 

             Lengte-

graad 

Breedte-

graad 

(GMT) (GMT) Weten-

schappelijke 

naam 

Aantal 

exempla-

ren 

Onderbouwing 

van het aantal 

Beschrijving 

handeling 

Beschrijving gebruikte 

materialen en technieken 
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12  Het binnen het Antarctisch gebied brengen van gecultiveerde 
planten of levende organismen (verboden handeling)* 

* binnen het Antarctisch gebied (alleen toegestaan indien het 

wetenschappelijk onderzoek betreft) 
   12.1 Wilt u één van de volgende 

planten of organismen 

binnen het Antarctisch 

gebied brengen? 

   gecultiveerde planten en hun voortplantingscellen voor gecontroleerd gebruik 

    exemplaren van levende organismen voor gecontroleerd experimenteel gebruik 

    exemplaren van genetisch gemodificeerde organismen 

    geen van bovenstaande planten en  

       organismen 

 Ga naar vraag 13.1 

   
12.2 

 

Wat is het doel en de 

noodzaak van deze 

handelingen?  

 

Hoe gaat u deze 

handelingen uitvoeren?  

 

 

Doel  

 

 

 

 
Noodzaak 

 

 

 

Hoe 

 

 

 

12.3 Welke gevolgen kunnen de 
handelingen hebben op het 
voortbestaan of herstel van 
een planten- of diersoort of 
plaatselijke populatie en het 
natuurlijk ecosysteem ter 
plaatse? 

 

 

 

 

 

   
12.4 Hoe verwijdert u de 

binnengebrachte planten en 
organismen? 

   verwijderen door buiten het Antarctisch gebied brengen vóór het verlopen van de  

       vergunning 

   verwijderen door verbranding in een emissiearme verbrandingsoven 

   verwijderen door even doeltreffende middelen waardoor risico voor de inheemse flora en  

       fauna wordt uitgesloten, namelijk       

       
12.5 Welke voorzorgs-

maatregelen treft u om 

ontsnapping of contact met 

de inheemse flora en fauna 

te voorkomen?  

 

 

 

 

 

   

12.6 Welke voorzorgs-
maatregelen neemt u om 
het binnenbrengen van niet 
in de inheemse flora en 
fauna aanwezig zijnde 
micro-organismen te 

voorkomen? 
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12 Het binnen het Antarctisch gebied brengen van gecultiveerde planten of levende organismen 

(verboden handeling, vervolg)* 

* binnen het Antarctisch gebied (alleen toegestaan indien het wetenschappelijk onderzoek betreft) 
  12.7 Welke gecultiveerde planten of levende organismen brengt u binnen?  
 

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde.  

  

Naam of kenmerk expeditie: 

Soort  Aantal 

exemplaren 

Indien van toepassing:  

 

 

      

      

      

      

      

  
Wetenschappelijke naam  Leeftijd Geslacht 
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13 Overige verboden handelingen* 

* binnen het Antarctisch gebied (alleen toegestaan indien het 

wetenschappelijk onderzoek betreft) 
   13.1 Wilt u onderzoek doen 

naar de aanwezigheid van 

minerale rijkdommen in 

het Antarctisch gebied?  

   ja 

    nee  Ga naar vraag 13.5 

 

   
13.2 

 

Wat is het doel en de 

noodzaak van deze 

handeling? 

 

Hoe gaat u deze 

handelingen uitvoeren?  

Doel 

 

 

 

Noodzaak 

 

 

 

 

Hoe 

 
 

 

 

   

13.3 Wilt u dode exemplaren van 
planten en dieren (danwel 
resten daarvan) buiten het 
Antarctisch gebied brengen?  

 nee   Ga naar vraag 13.5 

  ja   

 

   

13.4 

 

Wat is het doel en de 
noodzaak van deze 
handeling 
 

Hoe gaat u deze 

handelingen uitvoeren? 

Doel 

 

 

 

 
Noodzaak 

 

 

 
Hoe 

 

 

 

   

13.5 Wilt u fysieke elementen 
zoals ijs, grond, rots, 
fossielen, botten en 
schelpen uit het Antarctisch 
gebied verwijderen of (al 
dan niet tijdelijk) 
verplaatsen? 

 ja  Ga naar vraag 13.6 

  nee 
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 Overige verboden handelingen (vervolg) * 

* binnen het Antarctisch gebied (alleen toegestaan indien het wetenschappelijk onderzoek betreft)   
   13.6 Welke fysieke elementen verplaatst of verwijdert u uit het Antarctisch gebied?  

Beantwoord de vraag per expeditie. Maak zonodig een kopie van deze bladzijde. 

   

 

     

      Type 

element 

Aantal 

exemplaren 

Onderbouwing van het aantal Doel van de handeling Noodzaak van de handeling Wijze waarop de handeling plaatsvindt 
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14 Nadelige gevolgen van uw handelingen en activiteiten  
   14.1 

 

Welke nadelige gevolgen 

kunnen of zullen uw 

activiteiten hebben voor 

het Antarctisch milieu? 

 

Beantwoorden voor andere 

aspecten dan de in 14.5 te 

noemen aspecten  

 

Wat is de aard, duur en 

omvang van de te 

onderscheiden vormen van 

nadelige gevolgen? 

 

 

 

 

Binnen welke termijnen 

zullen of kunnen de 

nadelige gevolgen zich 

voordoen? 

 

Nadelige gevolgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aard, duur en omvang van de effecten 

 

 

 

 

 

Termijn  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

14.2 Welke cumulatieve 

nadelige gevolgen voor het 

Antarctisch milieu kan de 

combinatie van uw 

activiteiten met andere 

bestaande of geplande 

activiteiten (die u 

redelijkerwijs bekend 

kunnen zijn) in het 

Antarctisch gebied hebben?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

14.3 Welke nadelige gevolgen 

kunnen uw activiteiten 

hebben op andere 

bestaande of geplande 

activiteiten in het 

Antarctisch gebied die u 

redelijkerwijs bekend 

kunnen zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

   

14.4 Hebben uw activiteiten een 
meer dan gering of tijdelijk 
effect op het milieu?  

 ja  Voeg een milieueffectrapport toe aan 

uw aanvraag  

  

  nee  
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14 Nadelige gevolgen van uw activiteiten (vervolg) 
   14.5 Voor welk aspect 

beantwoordt u 

onderstaande vragen? 

Aan bepaalde aspecten 

moet u bijzonder aandacht 

besteden. Beantwoord 

onderstaande vragen voor 

elk aspect afzonderlijk. 

Maak hiervoor meerdere 

kopieën van deze 

bladzijde.  

   het meenemen van voedsel   

                                                                                             Ga altijd in op dit aspect 

   de afvalstoffen die tijdens de uitvoering van de activiteit ontstaan, de wijze waarop deze  

       afvalstoffen worden opgeslagen en de wijze waarop u zich van de afvalstoffen zult  

       ontdoen                                                                               

                                                                                                   Ga altijd in op dit aspect 

   het meenemen of gebruiken van vervoermiddelen in het Antarctisch gebied 

                 Ga in op dit aspect als u bij vraag 7.1 ‘andere vervoermiddelen’ hebt aangekruist.  

   het meenemen of gebruiken van technieken, materialen, apparaten en installaties in het  

       Antarctisch gebied              

                                                 Ga in op dit aspect als u dit bij vraag 7.1 heeft aangekruist 

   het meenemen of gebruiken van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke preparaten, radioactieve  

       stoffen bestrijdingsmiddelen, polychloorbyfenylen, chips, polystyreen bolletjes of naar 

zijn aard vergelijkbaar verpakkingsmateriaal in het Antarctisch gebied 

                                                 Ga in op dit aspect als u dit bij vraag 7.1 heeft aangekruist 

   het meenemen of gebruiken van genetisch gemodificeerde organismen in het Antarctisch 

       gebied 

                                                Ga in op dit aspect als u dit bij vraag 12.1 heeft aangekruist 

   het bezoeken, plaatsen, oprichten van stations of andere onderkomens en  

       het betreden van locaties die niet eerder door mensen werden bezocht 

           Ga in op dit aspect als u bij vraag 4.1 een van deze aspecten hebt aangekruist.  

   het verwijderen of al dan niet tijdelijk verplaatsen van fysieke elementen, zoals ijs,  

       grond, rots, fossielen, botten en schelpen 

                                              Ga in op dit aspect als u vraag 13.5 met ‘ja’ hebt beantwoord 

   
14.6 Welke nadelige gevolgen 

voor het Antarctisch 

milieu kan of zal dit 

aspect veroorzaken?   

 

Wat is de aard, duur en 

omvang van de nadelige 

gevolgen?  

 

Binnen welke termijn 

zullen de nadelige 

gevolgen zich kunnen 

voordoen? 

Nadelige gevolgen 

 

 

 

 

Aard duur en omvang van de effecten 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen welke termijn treden de nadelige gevolgen op? 
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15 Uw voorzorgsmaatregelen, monitoring van nadelige gevolgen, 
preventieve maatregelen, rampenplannen en verzekeringen 

   15.1 Op welke wijze en welke 

momenten stelt u de 

nadelige gevolgen van 

uw activiteiten vast 

tijdens de uitvoering 

ervan? Hoe registreert u 

dit?  

 

 

 

 

 

 

 

   
15.2 Welke voorzorgs-

maatregelen neemt u om 
te voorkomen dat u 
onbedoeld niet-steriele 
aarde en niet in de 
inheemse flora en fauna 
aanwezig zijnde micro-
organismen binnen het 
Antarctisch gebied 
brengt? 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
15.3 Welke maatregelen 

(inclusief technologieën 

en procedures) neemt u 

of gaat u nemen om de 

nadelige invloeden van 

uw activiteiten op 

andere bestaande of 

geplande activiteiten in 

het Antarctisch gebied 

zoveel mogelijk te 

voorkomen of te 

beperken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
15.4 Welke andere 

maatregelen (inclusief 

technologieën en 

procedures) dan een 

rampenplan neemt u of 

gaat u nemen om snel 

en doeltreffend 

ongevallen te bestrijden, 

met name ongevallen 

die gevolgen voor het 

milieu kunnen hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
15.5 Welke preventieve 

maatregelen neemt u 

ter vermindering van 

het risico van 

milieubedreigende 

noodsituaties en de 

mogelijke gevolgen 

daarvan? 

 

 

 

 

 

 

   
15.6 Welke maatregelen 

(inclusief technologieën 

en procedures) neemt u 

of gaat u nemen om de 

gezondheid en de 

veiligheid van de mens 

te waarborgen? 

 

  

 

 

 

    
15.7 Heeft u een rampenplan  ja 
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(-nen)? 

Zo ja, voeg uw 

rampenplannen toe aan 

uw aanvraag 

 

 nee  Ga naar vraag 15.9 

  

   
15.8 Bent u bij de uitvoering 

van het rampenplan 

afhankelijk van de 

ondersteuning van 

partijen of andere 

organisatoren? 

Zo ja, voeg een afschrift 

van deze overeenkomst 

toe aan uw aanvraag 

 nee   Ga naar vraag 15.9 

  ja    

 

   
 
15.9  Heeft u een verzekering 

voor een of meerdere 
van de volgende kosten 
of aansprakelijkheid?  

 Zo ja, voeg afschriften 
van deze verzekeringen 
of financiële 
waarborgen toe aan uw 
aanvraag. 

  de  kosten die betrekking hebben op opsporings- en reddingsacties, medische zorg en      
     evacuatie 

  de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de activiteit 

  de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de door de betrokken activiteit 
     Veroorzaakte nadelige gevolgen voor het Antarctisch milieu 
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16 Alternatieven voor uw activiteiten  
   16.1 Kunt u het doel van uw 

activiteiten realiseren 

buiten het Antarctisch 

gebied? Waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

16.2 Welke alternatieven 

bestaan er voor uw 

activiteiten met minder 

nadelige gevolgen voor het 

Antarctisch milieu?  

Waarom heeft u niet 

gekozen voor deze 

alternatieven? 
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17 Overig 
   16.1 Welke ontwikkelingen 

verwacht u, die van belang 

kunnen zijn voor de 

beslissing op de aanvraag? 

  

 

 

 

 

18 Speciaal beschermd gebied*  * alleen toegestaan indien het 

wetenschappelijk onderzoek betreft  
    Heeft u bij vraag 4.1 ingevuld dat u een speciaal beschermd gebied gaat bezoeken? Neem dan een nieuw aanvraagformulier. 

Beantwoord op dit aanvraagformulier opnieuw een aantal vragen, maar dan nu specifiek voor een bezoek aan een speciaal 

beschermd gebied. De volgende vragen moet u beantwoorden: 

 

 Paragraaf 2: vraag 2.3 tot en met 2.4 

 Paragraaf 4: vraag 4.3 (indien u stations en/of andere onderkomen gaat bezoeken) en 4.4 

 Paragraaf 7:  

 Paragraaf 8: geheel 

 Paragraaf 10: geheel 

 Paragraaf 11: vraag 11.8 

 Paragraaf 12: vraag 12.7 

 Paragraaf 13: vraag 13.6 

 Paragraaf 14: geheel 

 Paragraaf 15: vraag 15.1 tot en met 15.9 

 Paragraaf 17: geheel 

 

 

19 Checklist bijlagen 
 Welke bijlagen stuurt u mee?  

Kruis aan welke bijlagen u 
meestuurt.  

 
Verplicht: 

     een overzichtskaart van de te volgen route en te bezoeken locaties 

    detailkaart(-)en van de te volgen route en de te bezoeken locaties 

  Indien van toepassing:  

    één of meerdere rampenplannen 

   een afschrift van de verzekeringen of financiële waarborgen 

    een tweede aanvraagformulier over speciaal beschermde gebieden 

    een afschrift van de vergunning of uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (vragen 2.5; 

3.5; 4.3) 

   een afschrift van de autorisatie voor het bezoeken van stations of andersoortige  

       onderkomens 

   een afschrift van een overeenkomst over ondersteuning door andere partijen bij het  

      rampenplan 

    een milieueffectrapport 

   overig, namelijk 

   een machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning voor u aan te 

vragen 

 
 

  
  

20 Ondertekening  
 Onderteken het formulier en 

stuur het met alle bijlagen op. 
 
Rijkswaterstaat Zee en Delta  
Afdeling vergunningverlening 
Lange Kleiweg 34 
2288 GK Rijswijk 
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht 
 

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.  

  
Naam         

  Datum     -    -      

 
 Handtekening 

 

 

 

 

  

      Graag ontvangen wij uw aanvraag ook digitaal  

    
   

 


