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Application Temporary exemption for crew composition 

Aanvraag Tijdelijke ontheffing bemanningssamenstelling 
 

You must use this form to request a temporary exemption pursuant to Article 12 of the Safe Manning Act. This is in 
respect of temporary exemption from the obligation to man the vessel in accordance with the manning certificate, in 
exceptional circumstances.  
Met dit formulier kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen volgens artikel 12 van de Bemanningsbesluit Arubaanse, 
Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen. Het betreft een tijdelijke ontheffing van de verplichting om het schip te 
bemannen in overeenstemming met het bemanningscertificaat in bijzondere gevallen. 
 
The application may only be submitted by the Ship Manager/ De aanvraag kan alleen worden gedaan door de 
Scheepsbeheerder 

1       Ship manager’s details/ Gegevens scheepsbeheerder 

 

1.1. (Trade)name/ (Handels)naam name  :       

   

1.2 Chamber of Commerce number / 
KvK-nummer :          

   

1.3 Business address / Vestigingsadres :               

   

1.4 Postcode and city/ Postcode en 
plaats :       

   

1.5 Name of contact person / Naam 
contactpersoon :          

   

1.6 

Telephone number(s) and fax 
number/ Telefoonnummer(s) en 
faxnummer 
 

:       

   

1.7 E-mail address / E-mailadres :       

   

1.8 Correspondence address / 
Correspondentieadres :       

   

1.9 Postcode and city / Postcode en plaats :          

  

Address:  Kaya Afido z/n, Seru Mahuma 
                  Willemstad, Curaçao 
Phone: +599(9) 8393700 
Fax:     +599(9) 8689964 
Email:  manningshipr@maritimecuracao.org 
Website: http://maritimecuracao.org 
 

mailto:manningshipr@maritimecuracao.org
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2    Details of Debtor/ Gegevens debiteur 
 

 

2.1 (Trade)name / (Handels)naam :       

    

2.2 Chamber of Commerce number / KvK-
nummer :       

    

2.3 Address / Adres :       

    

2.4 Postcode and city / Postcode en plaats :       

    

3.     Details of exemption/ Gegevens scheepsontheffing 
 

 

3.1 Name of vessel/ Naam schip :       

    

3.2 Call sign and IMO Number / Roepnaam en 
IMO Nummer :       

    

3.3 
Voyage for which exemption is requested / 
Traject waar dispensatie voor wordt 
aangevraagd 

:
  

From/ Van       

To/ Naar       
 

    

3.4 Start and end dates of voyage/ Aanvangs- en 
beëindigingsdatum van het traject : 

From/ Van       

To/ Naar       
 

 
3.5    Reason for request/ Aanleiding van verzoek    :       
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
 
 
  



 
 
  
 
 
 
 

Application Temporary exemption for crew composition/ Aanvraag Tijdelijke ontheffing bemanningssamenstelling                                                                  
Page  3 

 
 

4   Signature/ Ondertekening 
 

4.1 Place en date/ Plaats en datum :       

    

4.2 Signature of ship manager/ Handtekening 
scheepsbeheerder :  

 
 
 
 
 
Forms that have not been completed correctly or in full will not be processed. Send the form; 
 
Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Stuur het formulier naar; 
 

 
Email:  manningshipr@maritimecuracao.org 

 
                Maritime Authority of Curaçao 

Address: Kaya Afido z/n, Seru Mahuma 
Willemstad, Curaçao 

 

mailto:manningshipr@maritimecuracao.org
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