Het Kadaster registreert uw schip
Een veilige haven voor uw kostbaar bezit

Uw schip, uw trots!
Net als een huis, is een schip een kostbaar bezit dat u zo goed
mogelijk wilt beschermen. Registratie van uw schip bij het
Kadaster biedt u, óók tijdens de bouw, verschillende voordelen:

Financiering
Alleen bij het Kadaster geregistreerde schepen komen in
aanmerking voor een hypothecaire lening.

Beschermd bij diefstal
Een bij het Kadaster geregistreerd schip heeft een uniek registratienummer. Dit
registratienummer, brandmerk genoemd, brengt het Kadaster aan op uw schip. Het is
een kunstof plaatje dat vakkundig met speciale lijm wordt aangebracht en niet zonder
beschadiging kan worden verwijderd. Als uw schip gestolen en ter verkoop aangeboden
wordt, beschermt dit registratienummer uw schip en kan de politie gemakkelijker de
eigenaar van een gestolen schip achterhalen.

Reis de wereld rond
Als u met uw schip naar het buitenland vaart, heeft u de juiste papieren nodig. Door uw
schip te registreren als zeeschip bij het Kadaster, kunt u een zeebrief aanvragen. Dit
nationaliteitsbewijs is over de hele wereld geldig en onmisbaar bij internationale reizen.

Wat is er nodig om uw schip te registeren (te boek te stellen)?

• formulier aanvraag teboekstelling schip
• formulier verzoek tot branding en/of aanbrengen microdots
• meetbrief of formulier berekening waterverplaatsing
• eigendomsbewijs (bijv. koopovereenkomst incl. betalingsbewijs of originele bijlbrief)
• bewijs Nederlanderschap (kopie paspoort of identiteitsbewijs) of bewijs dat u in
Nederland woont (uittreksel bevolkingsregister).
• Als de eigenaar een rechtspersoon is, dient een uittreksel uit het Handelsregister te
worden overgelegd.
• Als de eigenaar niet over een bewijs Nederlanderschap beschikt én in het buitenland

woont dient hij/zij domicilie te kiezen in Nederland. Tevens dient aangetoond te worden
dat het schip een ligplaats heeft in Nederland.

Na ontvangst van uw verzoek neemt de Inspecteur Scheepsregistratie binnen vijf
werkdagen telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor het aanbrengen
van het brandmerk (registratienummer). Daarvoor is het belangrijk dat u, op het verzoek
tot branding, uw telefoonnummer en de ligplaats vermeldt. Het brandmerk wordt binnen
drie maanden na ontvangst van uw verzoek aangebracht.

Registratie van boten en schepen in aanbouw in Nederland
Ook als uw schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip laten registreren.
Houd wel rekening met het volgende:
Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw.
De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
Het brandmerk wordt vaak voorlopig aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft
u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Uw boot of schip wordt vervolgens
voorzien van een definitief brandmerk.
Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan
heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag
teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen. (Deze verklaring dient u
in te leveren bij de notaris die de hypotheekakte opmaakt).

•
•
•

Microdots
Voor extra zekerheid en veiligheid biedt het Kadaster ook de mogelijkheid uw schip te
voorzien van microdots. Een microdot is een plaatje roestvrijstaal ter groote van 0,5 mm
voorzien van een uniek identificatienummer. Microdots zitten, samen met een helder
opdrogende lijm, in een spuitbus. Met één spuitbus, voorzien van 15.000 microdots, kan
maximaal acht vierkante meter van een schip worden behandeld. Het is onmogelijk alle
aangebrachte microdots effectief te verwijderen en het unieke identificatienummer te
wijzigen zoals met serienummers of CIN-codes wel mogelijk is. Het uitlezen van een
microdot gebeurt met behulp van een digitale microscoop die tot 200 keer kan vergroten.
De levensduur van de microdots is gegarandeerd tot minimaal 20 jaar na het aanbrengen.
In de laklaag waarmee de microdots worden aangebracht, is UV-materiaal aangebracht.
Dit is van een afstand waarneembaar met behulp van speciale zaklampen met UV-licht.
Bij een gestolen schip dat wordt teruggevonden, kan daarmee snel de eigenaar worden
achterhaald. Microdots zijn bestand tegen 1267 graden, dus ook na brand kunnen de
gegevens nog worden nagetrokken. Het Korps Landelijke Politie Diensten juicht het
aanbrengen van microdots bijzonder toe als hulpmiddel om na diefstal de eigenaar te
achterhalen.

Geen vervanging brandmerk
Voor alle duidelijkheid: microdots dienen niet ter vervanging van het brandmerk, maar
bieden u als eigenaar extra zekerheid en veiligheid. Aanbrengen van microdots is ook
mogelijk als uw schip al geregisteerd is en een definitief en geldig brandmerk heeft.
Voor het aanbrengen van de microdots dient het schip vrij toegankelijk te zijn.

Hebt u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de afdeling Scheepsregistratie. Hiervoor kunt u een
e-mail sturen naar schepen.rotterdam@kadaster.nl of telefonisch contact opnemen met
(088) 183 40 63. Onze medewerkers staan u van 9.00 uur tot 17.00 uur graag te woord.

Meer informatie
www.kadaster.nl / schepen
Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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