
To: 
Cc: 
From: 
Sent: 
Subject: 

0001 	 Meromar Seafoods B.V.110)(2e@meromar.nl1 
	 @ilent_nlf 	(10)(22) 	@ilent nl]; (10)(2e)  
	 ©ilent.n1 
Tue 4/14/2020 4:03:06 PM 
RE: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 

(10 (10)(2e) 
(10)(29) 
(10)(2g) 

(10)(2e) ) - ILT 	(10)(2e) 	@ilent.nl] (10)(20: 

Received: 	Tue 4/14/2020 4:03:07 PM 

Geachte 	 
Bedankt voor de informatie. 
Vanuit het oogpunt van ongevallenonderzoek, sluit de ILT dit incident af. 
Met vriendelijke groet, 

I (10)2e)11 	10)(Z-.) - 
Senior inspecteur - Ongeva sonderzoeker 

Toezicht en Opsporing 1 Toezicht veilige mobiliteit 
Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Westelijke Parallelweg 4 13331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

T (+31) 088 489 0000  
(10)4)-Mel 

I 	(10)(24) 	~a~llent 	ni 
http://www.ilent,n1  

Van: 	(10)(10)(2e)  Meromar Seafoods B.V. 
Verzonden: maandag  6 april 2020 09:18 
Aan: 	(10)(29) 	@ilent.nl  
CC:  (10X2e) (10)(2e (10)(243)  ) - ILT 
Onderwerp: RE: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 
Goedemorgen, 
In de bijlage de door u gevraagde informatie. 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privlieged andlor nfidental. If you are not the intended recipient, you 
are hereby nogfied that any chssemination, chstribution or copying of the informaSon contained in this message is strictly unauttiorized and prohibited. if you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

(10)(g9) 

R TIF:tr> 
54 TA,!tAtit 
SEAf 00!) 

FSSC 22000 

Van:  (j (2g 	 Cersf»,@ilent.nl] 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 17:14 
Aan: 	(10)(10)(2e)1 Meromar Seafoods B.V. dt 	 meromar.nl> 
CC:  00(29)  @ilent.nl  
Onderwerp: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 

Geachte  (10)(2e) I  
Vanmiddag heb ik u via de telefoon gesproken. 
Het ging over de Schillhorn en het vastzitten met de boeg op een zandbank. 
Ik weet dat u enige malen contact gehad hebt met 

	
(10)(2e) 

Hij is buitendienstinspecteur bij onze visserij-afdeling. 

160107 



0001 Het gaat dan meer om technische aspecten. 
Onze afdeling ongevallenonderzoek doet onderzoek naar aanleiding van incidentmeldingen. 
Ik het geval van de Schillhorn kwam de melding door de Nederlandse Kustwacht, via Port State Control bij ons terecht. 
Als toezichthouder op Nederlandse schepen heeft de ILT naar aanleiding van deze melding wat vragen aan u. 
Daarover heb ik al met u gesproken via de telefoon. 
Het volgende ontvang ik graag nog van u: 

1. Statement van de kapitein ten aanzien van de gronding 
2. Kopie van een deel van de zeekaart met positie van gronding erop zichtbaar. 
3. Eventueel meer uitleg/schetsjes op bovengenoemde zeekaart 

Met vriendelijke groet,  
(10)(2e) r 	(10)(2e) 	1 

Senior inspecteur - Ongevalsonderzoeker 

Toezicht en Opsporing 1 Toezicht veilige mobiliteit 
Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

T (+31) 088 489 0000 
M 	 

1 	(10)(20) 	1Pilent.n1 
http://wvvw.ilent.n1  

Dit bericht kan informele bevatten die niet voor ti is bestemd. leden u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te ~den en het bericht te verwijderen_ De Slaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten_ 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or ri this rnessage was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the massage. The State accepts no liabdity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the elfx,tronic transmission of messages. 

(10)(2e)  

160107 



T: 2  

FSSC 22000 
MSC. 

To: 	(10)(2g) 	@ilent.nl[ 	(10)(29) 	@ilent.nl]  
Cc: 	(10)(2e)  J10)(261-  (10)(2e) 	- ILT[ 	(10)(2e)  
From: 	(10 (10)(20) 7v1eromar Seafoods B.V. 
Sent 	Mon 4/6/2020 8:18:10 AM 
Subject RE: HA 36 Schillhom en vastzitten op zandbank 
Received: 	Mon 4/6/2020 8:18:15 AM 
doc11177920200403164830.odf 

0002 
@ilent.nl] 

Goedemorgen, 
In de bijlage de door u gevraagde informatie. 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look 	at our company brochure. 

eggen   
M: +31.653.570.839 

,MEROMált 
v. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidential. ff you are not the intended recipient, you are hereby notified that 
any dissemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. ff you have received this massage in error, please notify the 
sender by reply e-mail and delete the massage from your system. 

Van: 	(10)(2g) 	@ilent.nl  @ilent.nl] 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 17:14 
Aan: 	(10;110)(2e)   Meromar Seafoods B.V. 

CC:I 	(10)129) 	 jh ilent.n1 
Onderwerp: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 

Geachte  AIOX 	d 
Vanmiddag heb ik u via de telefoon gesproken. 
Het ging over de Schillhorn en het vastzitten met de boeg op een zandbank. 
Ik weet dat u enige malen contact gehad hebt met 

	(10)(2e) 
Hij is buitendienstinspecteur bij onze visserij-afdeling. 
Het gaat dan meer om technische aspecten. 
Onze afdeling ongevallenonderzoek doet onderzoek naar aanleiding van incidentmeldingen. 
Ik het geval van de Schillhorn kwam de melding door de Nederlandse Kustwacht, via Port State Control bij ons terecht. 
Als toezichthouder op Nederlandse schepen heeft de ILT naar aanleiding van deze melding wat vragen aan u. 
Daarover heb ik al met u gesproken via de telefoon. 
Het volgende ontvang ik graag nog van u: 

1. Statement van de kapitein ten aanzien van de gronding 
2. Kopie van een deel van de zeekaart met positie van gronding erop zichtbaar. 
3. Eventueel meer uitleg/schetsjes op bovengenoemde zeekaart 

Met vriendelijke groet, 
1b}{2e 	18 gre 

Senior inspecteur - ongevalsonderzoeker 

Toezicht en Opsporing 1 Toezicht veilige mobiliteit 
Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles 

Mnisterie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500130 1  Den Haag 

T (+31) 088 489 0000  

M  1 	kanie.itt.n1 
http://www.ilent.nl   

160108 



0002 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden • 
van berichten. 

This message may contain infomiation that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

160108 



Harlingen, 3-4-2020 

0003 

schipper HA 36. Verklaring vanf1o)(2e : 

Op zondag 29-03 zijn we omstreeks 16:00 uitgevaren vanuit Lauwersoog met de bedoeling om te 
gaan vissen op een voor mij bekende visplaats in het Westgat, westelijk van Schiermonnikoog. 

Het was om 14:15 hoog water op Lauwersoog en mijn keuze voor deze visplek had te maken dat dit 
enige beschutting geeft met laag water tegen de zeegang vanaf de Noordzee. De wind kwam uit het 
NNO kracht 7. 

De visplek is mij niet onbekend en wij hebben hier in het verleden vaak gevist. 

De laatste keer dat wij hier hadden gevist was 19 november 2019. 

Wij zijn rond 17:00 aangekomen op de visplek en ik heb een waterstand bij de verkeerspost 
Schiermonnikoog opgevraagd. Die was op dat moment -63. 

Ik ben eerst zonder het vistuig aan de grond over de visplek heen gevaren om vervolgens tegen het 
tij in te gaan vissen. 

Vervolgens heb ik het schip gedraaid en een viskoers gezet op 160° om op die manier de diepte in te 
vissen. Ik ben daar niet westelijker geweest dan mij eerdere vistracks in de plotter aan geven. 

Zoals nu blijkt is het zandbankje iets opgeschoven naar het oosten waardoor de boeg net heeft 
geraakt. Hierdoor ging het schip draaien en liep de visbuis vast onder het schip waardoor ik slecht 
kon manoeuvreren. Het schip kwam uit op een kompaskoers van 260°. Op dat moment wat het 
water nog afgaand. De tijd op dat moment omstreeks 17:45 uur, Het zou laagwater zijn op 
Lauwersoog om 20:25. 

Om weer in dieper water te komen had mijn koers 160°/180° moeten zijn maar dat lukte niet 
vanwege de stroming en doordat de boeg aan de grond lag. Ik heb dat verder ook niet meer 
geprobeerd om schade aan het vistuig te voorkomen. De omstandigheden waren rustig, er was 
nagenoeg geen zeegang op de visplek en geen direct gevaar. 

Ik heb daarop contact opgenomen met de eigenaar en ik was er van overtuigd dat we rond half 11 
wel weer hadden kunnen varen omdat dan het tij gedraaid zou zijn er genoeg water was :eweest 
zodat we vanzelf de juiste koers weer zouden krijgen. In overleg met de eigenaar 	 hebben 
we besloten dat het wijs was om de hulp van de reddingsboot even te vragen om ons achterschip 
boven onze zuigkor te manoeuvreren. Ik heb dat via de verkeerspost Schiermonnikoog proberen te 
regelen. Dit uit het oogpunt om eventuele verdere schade te voorkomen, als ook vanwege de 
naderde duisternis. 

De verkeerspost zei dat de reddingsboot niet kwam en dat hij een berger zou bellen. 

Die is gekomen, heeft het achterschip boven het vistuig gebracht zodat we die naar binnen konden 
halen en heeft toen op mijn advies ons op een kompaskoers van 0° gelegd zodat we langzaam recht 
achteruit konden varen. 

Eenmaal op dieper water hebben we gecontroleerd of er schade was aan het roer, toen dit niet het 
geval bleek zijn we op eigen kracht naar Lauwersoog gevaren. 

160134 
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gesteld. 
Vrierdelijke  groet, 

1,0k24  Inspecteur 

Onderwerp: RE: 

ilenLnl>, 

	

alLenT.n1,1 	 @1LenT. >, 
	@LenT.nl>  
20-03-29 Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 

:{p1LenT.nl>.. '-(10X2e) !Or (10)(2e))  - ILT 
ILenT.nl>, f 	(10)(2e) 	- ILT 

a)ILenT.nl>,  10)(2e 0)(2(10)(2e))_-_- ILT  
alLenT.nl>,1(10)(2e) 	0)(2e4;110)(2  

-ILT 
Datum: maandag 30 mrt_ 2020 9:23 AM 
Aan: visserij <(1.0)(29) dlLenT.nl>, 

0 	(lLenT  nl>, 

(10)(2« ky,001000 álLenT.nl> 

- 1LT 
-ILT 

;20/( (10X20))  - ILT 
- ILT 

0004 To: 	(.10)(20 	@ilent.nl[ 	X29) 	@ilentrill 
From: 	10)(2e (10)(2e)  (10)(2e)  ) - ILT 
Sent 	Mon 3/30/2020 4:03:27 PM 
Subject FW: 20-03-29 Vervolg Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 
Received: 	Mon 3/30/2020 4:03:28 PM 

 	tiffiér  ) - ILT 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 15:10 
Aaii10)(43  (10110)(2e)  - ILT; visserij ; 	(10)(2e) 	) - ILT; (10)(2e) X10)(2010)(2E) - ILT 
Onderwerp: 20-03-29 Vervolg Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 

Collega's, 
Zojuist nog een telefoontje gehad van de  (10)(20 l  Een eerste inspectie van het roer heeft niks opgeleverd. Om zeker te zijn 
vaart de HA36 nu naar Harlingen om bij Damen even op de schepenlift te gaan. Als dit gedaan is worden wij weer op de hoogte 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

postadres: Postbus 16191 1 2500 E31) 1 Den Haag 
bezoekadres: Rijksinspectiekantoot 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW Zwijndrecht 

Oilent.ril 
i ent_ 

https://twitter.corn/it  i/Ir  soectieLenT 
(10)(2e)ig?2 (10(1011,g(fol) - ILT 

Verzonden: maandag 30 maart  2020 12:53 
Aan:  (10)(20;10)(20 (10)(20)  ) - ILT 
Onderwerp: RE: 20-03-29 Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 

Dank je (10)(2e)! 
Gr. (10X2e  

rioxze  (10)(20) 	) - ILT 	 @ilent.nl>  
30 maart 2020 10:31 

Aar510)(  	"k0)(2 - ILT < • (10(2 	@ IlenT.n I> 
CC: visserij (: 0)(20)@ILenT.n1>; 

	0)(zo 
	

) - ILT < 

Verzonden: maanda 

@ILenT.nk  (i0)(20) (10)(2é 00- j- ILT 
< 	0)  @ILenT.nl>  

Onderwerp: RE: 20-03-29 Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 
Collega's, 
Zojuist de  -(10)(20) "Z` !gesproken_ De HA36 heeft met de boeg op een zandbank gestaan_ Hierdoor is de zuigkor aan BB 
onder het schip gekomen. Schip heeft niet op de zuigkor gestaan. Door het bergingsschip is de kor weer midden onder het 
achterschip getrokken en konden ze de kor weer omhooghalen. Vervolgens op eigen kracht weer losgekomen en naar 
Lauwersoog gevaren. Er wordt nog gekeken of de kor schade heeft gemaakt aan het BB roer. We worden hiervan op de 
hoogte gehouden. Geen verdere actie noodzakelijk. Opmerking in BRS: bij eerst volgende DZ BB roer extra inspecteren. 
Groet 

Goedemorgen allen, 

160109 



(10)(2e) 	"diLenT.111>; 
(10)(2e) (10)(2e)  

- ILT (10)(2e) (itILenT.111.>: (10)(2e) ) - IL 
) - ILT < ii) IL eirf.n1>: (10)(2e) 	(10)(2e) (10)(2e 0)(2e) 

dILenT.n1.>; 	(10)(2e)  
reililentnl>• (10)(2e) 10)(2e 

0004 
kun jij contact opnemen? 

Gr.(10)(2e  

--Oorspronkelijk bericht--- 
Van: visserij <(10)(29.((ILenT.nl> 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 07:55  
Aak11))(43742 (10(110)(2c) - ILT  <  (10)(2e) Cii)1L enT.n1.>; 

ILT <Er' 	(10)(2e) 	IL enT.n1 	(10)(2e)  

< (10)(2e) 	Cg),i_lent.n1>; 	(10)(2e)(1))(20 ILT < 	(10)(2e) 	'0',1LenT.11>: 
(10)(2e) 	'MIT, enT.n1>: (10)(2e)110)(2e 4" 0)(2t)_  1LT  <1 (10)(2e)  

(10)(2e) 	Igilent.n1>;  (10)(2e),,10)(2E (10)(2e)  ) - ILT < 	04e)  
< (1o)(2e) 	kunenT.nIX1  )(2 0)(2e 	- 1LT <  (10)(2e)  0),ILenT.111>: 

Onderwerp: 20-03-29 Zuigkop oude 	UCL St. ip vast en vastgelopen HA 36 

Goedemorgen allemaal, 

(ï-( 10)(,.)wie neemt er contact op met de HA 36? 
((10)(20zou jij je antwoord aub naar iedereen willen mailen, zodat we weten wie er mee bezig is. Bvd :-) 

(telefoonnummer BRS: Dhir,10)(2e 	(10)(2e) 	Ik maak een opmerking in BRS en sla deze mail op. 
Indien nog verdere actie noodzakelijk, horen we het graag. 

Groet, 
:10)(2-iti 

10)(2e 

(10)(2e b -ILT< 
0)(2`10)(2E) - ILT <   

(10)(2e)  
(10)(2e) 

gij  Tml>;110)(2e , E. 

. (10)(2e) 
(10)(2e) 
) - ILT 

(10)(2e)) - ILT 
10)(200)(24,-  ILT 

0)(2e) -1LT 
ILT 

-1LT 	(10)(2e) 	(ffil LenT 

	Oorspronkelijk bericht 	  
Van: Port State Controle < 	(10)(2g)  
Verzonden: maandag  30 maait 2020 07:38 
Aam -1*(10)(29) 1@ilent nl 
CC: Vlaggenstaat Zeevaart < 	(10)(2g) 	1(0,1LenT.nt--;  visserij -- 10)(29,(ffilLenTsil>:.  Part State Controle < 
Onderwerp: FW: Bericht aan ILT inc. 2346 

Ter info 

Gr 

(10)(2e) 

----97spronkelijk bericht-- 
Vantlit:1X2  Oti -ustwacht.n1 	k-ustwacht.nl> 
Verzonden: zondag 29 maart 2020 18:58  
Aan: Port State Controle < 	(10)(2g) 	fffilLenT.ul> 
Onderwerp: Bericht aan 1LT inc 2346 

Messa2e 00066-29032020 
Priority Normal 
29-03-2020 16:56:37 
From: Netherlands Coastguard 

To: Name Method 
Port State Control (INLICHTEN 1NCIDEmail 

Dtg : 29 Maart 2020 18:50 lt 

Incident : 2346 

Onderwerp : 	36 Schillhorn 

160109 

(10)(2g)  



Geachte Heer/Mevrouw, 	 0004 

Hedenmiddag kreeg het Kustwachtcentrum een melding binnen via de Zeeverkeerspost Schiermonnikoog binnen dat de schelpenvisser HA 36 
Schillhom ds PHJJ.  problemen had met de zuigkop. 

De zuigkop waarmee schelpen van de bodem gezogen wordt was onder het schip vast komen zitten. 
Tevens was het schip vastgelopen aan de grond. 
Met behulp van een lokale berger is het schip losgetrokken en ook de zuigkop weer aan boord gekomen. 
De positie tijdens het incident was 53-29.6N 006-04E oostelijk van Schiermonnikoog. 
De Schillhorn is vervolgens op eigen kracht richting Lauwersoog gevaren. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Kustwacht / JRCC Den Helder 

Tel : +31 
E-mail(1  kustwacht.nl 

160109 



(01LenT.nl> trOf Tjir«~ - ILT 	 (e) 
Datum: maandag 30 mrt. 2020 9:23 AM  
Aan: visserij <(10X29)@1LenT.nl>, 

(10)(2e) 	  -i'511,enT..nl>, 

@ilent.nl] 0005 
From: 	Q) 2e  (10) 2e ( o)(2ert 	-ILI 

Sent 	Mon 3/30/2020 4:03:46 PM 
Subject FW: 20-03-29 Reactie(,re )Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 
Received: 	Mon 3/30/2020 4:03:47 PM 

) ILT 10)(2e 
Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:31 
Aarde)(

..(,1010)(2e) - ILT  
CC: visserij ; 	(10)(2e) 	) - ILT; (10X2e) [10)(2e41  )(2e) - ILT 
Onderwerp: 20-03-29 Reactier10)(21auigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 

Collega's, 
Zojuist de 	gesproken. De HA36 heeft met de boeg op een zandbank gestaan..Hierdoor is de zuigkor aan BB 
onder het schip gekomen. Schip heeft niet op de zuigkor gestaan Door het bergingsschip is de kor weer midden onder het 
achterschip getrokken en konden ze de kor weer omhooghalen. Vervolgens op eigen kracht weer losgekomen en naar  
Lauwersoog gevaren. Er wordt nog gekeken of de kor schade heeft gemaakt aan het BB roer. We worden hiervan op de 
hoogte ehouden. Geen verdere actie noodzakelijk. Opmerking in BRS: bij eerst volgende DZ BB roer extra inspecteren. 
Groet  

(10)(2e) 
(10)(2e) (10)(2e) ciALenT.nt>, 

(10)(2e) ILenT.n1----- (10)(2e) 

(10)(2e) 

	(d)ilent.nl>, (0)(2e)i10)(2e 
(ffi,ILenT.111){,10)(2  )(2e )(10)(2e) - ILT <  (10)(2e) (d,IL enT.nl>, 

enT.nl> 
Onderwerp: RE: 20-03-29 Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 
Goedemorgen allen, 

10)(2e), kun jij contact opnemen? 

Gr.(IIT>)(N) 

(10)(2e) 
191(2op)p, (10)(20) 

(10)(2e) 	,TI,enT.nl>, 0)(2e) 

0)(2e) 0)(2e) 

o)(-2 rfr.Y 	(OM enT.nl>, 

10)(2e) 	- ILT 

~nl>, 
MenT.nl>, 

(10)(2e) 	("{i9ile.nt_nl>, 
(10)(2e) 	('a)_ilent.n1>, I 	(10)(2e)(10)( 

	1t)X2  0.)(2e) - 11,T — 
ILT 	X10)(2e) 	dILenT.nl> 
0R20.k10)(2e) - ILT < (10)(2e) ,((III,enT.nl>, 
(10)(2e) ) - ILT 	(10)(2e) 	(olent.nl>. 

	) - ILT 
) - ILT  

OX.» - IL T 

(10)(2e) 	,(110)(21((10)(2e)) - ILT 

-ILT 
	0,-9.)(??) - ILT 

10)(2 

-ILT < 
ILT 
) - IL T < 

0)(2e) 
(10)(2e)  
(10)(2e) 

(10)(2e) 3)(2  (10)(2e) I) - ILT 

( 0)(2  ) .,(10)(2e 

To: 	(10)(2g) Cilent.n1 

-----Oorspronkelijk bericht---- 
Van: visserij 
Verzonden:  maandag 30 maart 2020 07:55  
Aait E.. 	(1Q10)(201) - ILT 	(10)(2e) 	) - ILT 

(10)( 	 (10)(2e) 	 1_,"17r"--10)N, E. 

E.M. 	 - ILT ' 	 0)(2410)(2(b)-ILT(;43)(21m0)(2 
2e)(1  

(10)(2e) (10)(2e) 

(10)(20) _,(1Q)(2e) ILT 
(10)(2e) 

Mitl) LT ; 

- ILT ; 
;1 " « - 	4)- ILT 	; 	(10)(2e) 	,_,,i,1: 	) - 	ILT 

Onderwerp: 20-03-29 Zuigkop onder het 	schip vast en vastgelopen HA 36 

0)(2; 01(24)- LT: 	(»)t20)  410)(20,0)(  
- ILT;(10)2e) 

(10)(2e) 	 :TCT 
O)(2 10)(2e 

I - ILT (1Q)(2e)"" (I0)(2e) (I0)(2e) (10)(2e) 	 -ILT;   
- ILT 



----Oorspronkelijk bericht--- 
	 0005 

Van: Port State Controle 
Verzonden: maandag  30 maart 2020 07:38 
Aan:  01(29)  @ilent.n1 
CC: Vlaggenstaat Zeevaart ; visserij ; Port State Controle 
Onderwerp: FW: Beticht aan ILT inc. 2346 

Ter info 

Gr 

(1O)(28) 

	Oorspronkelijk bericht--- 
Vantli~kustwachtml  
Verzonden: zondag 29 maart 202018:58 
Aan: Port State Controle 
Ondenverp: Bericht aan ILT inc. 2346 

Message 00066-29032020 
Priority: Normal 
29-03-2020 16:56:37 
From: Netherlands Coastguard 

To: Name Method 
Port State Control (INLICHTEN INCIDEmail 

Dtg : 29 Maart 2020 18:50 k 

Incident : 2346 

Onderwerp : HA 36 Schillhom 

Geachte Heer/Mevrouw, 

Hedenmiddas kreeg het Kustwachtcentrum een melding binnen via de Zeeverkeerspost Schiermonnikoog binnen dat de schelpenvisser HA 36 
Schillhom c/s PHJJ problemen had met de zuigkop. 

De zuigkop waarmee schelpen van de bodemt gezogen wordt was onder het schip vast komen zitten. 
Tevens was het schip vastgelopen aan de grond. 
Met behulp van een lokale berger is het schip losgetrokken en ook de zuigkop weer aan boord gekomen. 
De positie tijdens het incident was 53-29.6N 006-04E oostelijk van Schiermonnilcoog. 
De Schillhom is vervolgens op eigen kracht richting Lauwersoog gevaren. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Kustwacht / JRCC Den Helder 

Tel : +31 	(10)(2e) 
§k-ustv, acht.n1 

160110 



0006 To: 	10)(28@meromar.n1110)(20@meromar.nl] 
Cc: 	(10)(2g) 	@ilent.nl[ 	(10)(29) 	@ilent.nl] 
From: 	(10)(2g) 	@ilent.nl 
Sent 	Wed 4/1/2020 4:13:40 PM 
Subject HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 
Received: 	Wed 4/1/2020 4:13:41 PM 

Geachte 	(10)(2e)  
Vanmiddag heb ik u via de telefoon gesproken. 
Het ging over de Schillhorn en het vastzitten met de boeg op een zandbank. 
Ik weet dat u enige malen contact gehad hebt met 

	
(10)(2a) 

Hij is buitendienstinspecteur bij onze visserij-afdeling. 
Het gaat dan meer om technische aspecten. 
Onze afdeling ongevallenonderzoek doet onderzoek naar aanleiding van incidentmeldingen. 
Ik het geval van de Schillhorn kwam de melding door de Nederlandse Kustwacht, via Port State Control bij ons terecht. 
Als toezichthouder op Nederlandse schepen heeft de ILT naar aanleiding van deze melding wat vragen aan u. 
Daarover heb ik al met u gesproken via de telefoon. 
Het volgende ontvang ik graag nog van u: 

1. Statement van de kapitein ten aanzien van de gronding 
2. Kopie van een deel van de zeekaart met positie van gronding erop zichtbaar. 
3. Eventueel meer uitleg/schetsjes op bovengenoemde zeekaart 

Met vriendelijke groet, 
9)(20-,, 	(/0)(2e) 

Senior inspecteur - Ongevalsonderzoeker 

Toezicht en Opsporing 1 Toezicht veilige mobiliteit 
Ongevallenonderzoek scheepvaart en administratieve controles 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Westelijke Parallelweg 4 1  3331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

T (+31) 088 489 0000  

http://www.ilent.n1   
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9  LenT.n1]; ILenT.n11; Port State 

Tel 
E-mail 

Cc: 
Controle 	(tagge) 	1lLenT.nl] 
From. 	rui 	k..,untio e 
Sent: 	Mon 3/30/2020 6:37:38 AM 
Subject FW: Bericht aan ILT inc. 2346 
Received: 	Mon 3/30/2020 6:37:39 AM 

To: 	(10)(2e) 	a ilent.n1 (10)(2e)  
(10 (2e' 

0007 

Ter info 

Gr 

-----Oors  ronkelijk bericht--- 
Vare 	,kustwacht.n 	twacht.nl> 
Verzonden: zondag 29 maart 	 0 18:58 
Aan: Port State Controle? ILenT.nl> 
Onderwerp: Bericht aan 1:,'I' inc. 	. 

Message 00066-29032020 
Priority: Normal 
29-03-2020 16:56:37 
From: Netherlands Coastguard 

To: Name 	 Method 
Port State Control (INLICHTEN INCIDEmail 

Dtg 	: 29 Maart 2020 18:501t 

incident : 2346 

Onderwerp : HA 36 Schillhorn 

Geachte Heer/Mevrouw, 

Hedenmiddag kreeg het Kustwachtcentrum een melding binnen via de Zeeverkeerspost Schiermonnikoog binnen dat de schelpenvisser HA 36 
Schillhom c/s PHJJ problemen had met de zuigkop. 
De zuigkop waarmee schelpen van de bodem gezogen wordt was onder het schip vast komen zitten. 
Tevens was het schip vastgelopen aan de grond. 
Met behulp van een lokale berger is het schip losgetrokken en ook de zuigkop weer aan boord gekomen. 
De positie tijdens het incident was 53-29.6N 006-04E oostelijk van Schiermonnikoog. 
De Schillhorn is vervolgens op eigen kracht richting Lauwersoog gevaren. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Kustwacht / JRCC Den Helder 

160112 



(10 (2e) 

CC: Vlaggenstaat Zeevaart ‹. 
Onderwerp: FW: Bericht aan ILT inc. 2346 

(10)(2g) 

0008 (10)(2g)  To:  	@ilent.d (10)(29) Qilerit.nij 
From: 	10)(201(10)(2e) (10)(2e) 	- ILT 
Sent 	Mon 3/30/2020 4:03:08 PM 
Subject FW: 20-03-29 Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen HA 36 
Received: 	Mon 3/30/2020 4:03:09 PM 

----Oorspronkelijk bericht---- 
Van: visserij 
Verzond;r•  maandag 30 maart 2020 07:55  
Aaál )(PO/ (10(10)(2e) _ tij <:.-.  (10)(2e) (itILenT nl>; 	(10)(2e) 	) - ILT  -. 
ILT --- 	(10)(2e) 	kILenT111-,-; 	(10)(2e) 	) - ILT ( 	(10)(2e) 

0)(2e - ILT  < 	(10)(2e) 	CAL enT.111-  	(10)(2e) 	D - ILT < 	(10)(2e) 	@IL enT.n1:>: 1'10 
(10)(2e)  @ilent.nl>; 	(10)(20) 	0)(2 10)(2E) - ILT < 	(10)(2e) 	C(ffiLenT nl›;  (10)(2e) 

(10)(2e) 	F- 1-1—_,T  

(ILenT 111) 

(10)(2e) @ilent.nl›; (10)(2eX1P)C4)-  1LT < 	(10)(2e)  ritILenT.nk-; 

(10)(2e) 	1(itILenT.nl>,  

(10)(2e) 	ILenT.nl›; (10)(2e)  (10)(2e  0)(2.- ILT ‹ 	(10)(2e)  
< 	(10)(2e) 	i ilent.n1>; 	 j(10)(2 	(10)(2e) 	ILT < 	(10)(2e) 
< 	(10)(2e) 	_,ILenT.n1>(;1 	 2 - ILT 	Q. P r ILenT.n1>; 
Onderwerp: 20-03-29 Zuigkap onder het schip vast en vastgelopen HA 36 

Goedemorgen allemaal, 

aILenT.n1>; 	(10)(2e)    - ILT 
rájlent.n17----; (10)(2e)  (10)(2410)(2  ) ILT  

(10)(2e) 	- ILT < 	(10)(2e)  ____j@ILenT.nl> 

wie neemt er contact op met de HA 36? 
ou jij je antwoord aub naar iedereen willen mailen, zodat we weten wie er mee bezig is. Bvd :-) 

Ik maak een opmerking in BRS en sla deze mail op. 
Indien nog verdere actie no 	enik, horen we het graag. 
(telefoonnummer BRS: Dhr 

Groe 

----Oorspronkelijk bericht---- 
Van: Port State Controle <~g)(29) 	OILenT.nl> 
Verzonden: maan. . •  30 maart 2020 07:38 
Aan: 	 ctilent.n1 

(10)(2g) nenT.n1>; visserij <0Mtg glLenT.nl>,: Port State Controle <, 	 @ILenTnl> 

Ter info 

Gr 

(10)(2e)) 

----Oors-monkelijk bericht--- 
Vanei0  kustwacht.n1 kustwacht.nl> 
Verzonden: zondag 29 maart 2020 18:58 
Aan: Port State Controle 
Onderwerp: Bericht aan ILT inc. 2346 

Message 00066-29032020 
Priority: Normal 
29-03-2020 16:56:37 
From: Netherlands Coastguard 

LenT.nl> 

To: Name 	 Method 
Port State Control (INLICHTEN INCIDEmail 

Dtg 	: 29 Maart 2020 18:501t 

Incident :2346 

Onderwerp HA 36 Schillhorn 

Geachte Heer/Mevrouw, 
160113 



0008 
Hedenmiddag kreeg het Kustwachtcentrum een melding binnen via de Zeeverkeerspost Schienuonnikoog binnen dat de schelpenvisser HA 36 
Schilihom c/s PHJJ problemen had niet de zuigkop. 
De zuigkop waarmee schelpen van de bodem gezogen wordt was onder het schip vast komen zitten. 
Tevens was het schip vastgelopen aan de grond. 
Met behulp van een lokale berger is het schip losgetrokken en ook de zuigkop weer aan boord gekomen. 
De positie tijdens het incident was 53-29.6N 006-04E oostelijk van Schiennonnikoog. 
De Schillhom is vervolgens op eigen kracht richting Lauwersoog gevaren. 

Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Kustwacht / JRCC Den Helder 

Tel 	: +31 	(10)(2e)  
E-mail (9 r))(  gkkustwacht.n1 

160113 
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Keuzeblad  

CONTROLEFORMULIER 
GOEDEREN 

CONTROLEFORMULIER 
PERSONEN 

INSPECTIERAPPORT VISSERIJ 

MELD/CONTROLEFORMULIER 
BEMANNINGSVOORSCHRIFTE 

N 

MELD/CONTROLEFORMULIER 
OVERBELADING 

MELDFORMULIER 
OVERTREDING OP ZEE 

AIS CONTROLEFORMULIER 

ONGEVAL 
OF 

(BIJNA) 
AANVARI 

CONTRAV 
ENTION 

BVA 

ORMULIE 
R 

CERTIFIC 
AAT VAN 

SCHEND] 
NG 

VEILIGHEI 
DSZON E 

VERSTORI 
NG 

ZEEMON 

BIJZONDE 
RE 

VAARBE 

PLOTKAA 
RT 
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Versie 16 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

i 

i 

i 

MELDFORMULIER 
VERSTORING 

ZEEMONUMENTEN 

MELDFORMULIER 
SCHENDING 

VEILIGHEIDSZONE 
MIJNBOUW 

PLOTKAART 

AELD/CONTROLEFORMULIER 
CERTIFICAAT VAN 
DEUGDELIJKHEID 

MELDFORMULIER ONGEVAL 
OF (BIJNA) AANVARING OP 

ZEE 

CONTRAVENTION BVA 

MF BIJZONDERE 
VAARBEWEGING 

0009 

PERSOONSGEGEVENS 

FOTO MEESTUREN 

OVERIGE CONTROLES 
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D 'NB '01 

Wel 
Wel 
Ja 

Wel /Geen foto's genomen verdacht object 
Wel / Geen radiocontact 
Aan boord onderzoek ingesteld   

Invulblad voor Basisgegevens 

Gegevens waarnemer 
Naam waarnemers / controleurs  
Dienst waarnemers/ controleurs 
Incident nummer 
Meteo gegevens 

(1Qx20) 
Politie 

,IC 

KMar 

(11».2ej 

Douane 
5883 

Windriching & kracht Richting: 	 ° Kracht: 	 Bf 
Zicht in  zeemijlen (geschat) 	 Mijl 
Sea State 	 Sea State 
Gegevens object 
Controle n.a.v. BEMACO Target List 
Naam eigen eenheid 	 Zeearend 	Indien overig: 
Positie eigen eenheid 
Snelle motorboot registratienummer  
Scheepsnaam, visserij registratienummer 	,Naam: 	Noordland 	Vis. Reg: 	YE-118  
IMO nummer 	 IMO: 

Vaste ligplaats  

Type / soort object 

Bijzonderheden object 

Naam / adres rederij 

Stellendam 
Beroepsvaart: 	 Code 	Vissersvaartuig  (MES) 
Pleziervaart: 	 Code 
Laatste BEMACO op 1641-2016 en hierbij één gezel zonder 
keuring 

Naam: 
Adres: 

Nr, Certificaat van Deugdelijkheid 
Nr. Save  Manning Document 

Bemanningsleden & passagiers/opstappers 

Ge Idiih-adil-attiiIki  

Bern. leden 4 	Passagiers/opstapper 1 
Totaal aantal opvarender5 

AIS zichtbaar 	 Ja 
Scheepsgegevens conform AIS gegevens 	 Ja  
Gegevens  controle 
Datum, Tijdstip (UTC) le waarneming 	Datum: 	12-08-2018 Tijdstip: 	19:15 uur UTC 

Territoriale wateren: 	 Binnen 
Positie waarin de controle plaats vond / positie 	KW Blok: 	B  
object le waarneming 	 Ankervak: 

	

51 ° 	53,66 'NB 	003 ° 	55,80 '01 
Voorliggende koers + vaart object 
Laatste  haven + vertrekdatum  
Volgende haven + aankomstdatum 

Koers: 277,8 ° Vaart: 	0.6 	Kn 
Vertrekhaven; Stellendam  Datum 	12-8-2016 
Haven: 	 Datum 

In welk verkeersscheidingsstelsel  
Welke baan in, het stelsel   
Datum, Tijdstip (UTC) 2e waarneming 	Datum: 	 Tijdstip: 	uur UTC  

Positie verdacht schip 2e waarneming 	 'NB 	 '01 
Voorliggende koers & vaart verdacht object 	Koers:', 	' Vaart: 	 Kn 
Ware koers van overtr. object vastgesteld met   

Wordt pOsitie op plotkaart getekend 
Welke Mijnbouw installatie 	 Naam: 
Positie Mijnbouwinstallatie 	 'NB 	 '01 
Afst. Tot Mijnbouwinstallatie / hoe vastgelegd 	Afstand: 	Mijl 	Vastgelegd met: 

0009 

160141 

MMSI nummer MMSI: 	 244860699 
kW Call  sign. 	PBWP 	Vermogen: 

Nederlandse Buitenlands, namelijk 
GT 

Cali sign, motorvermogen kW 
Nationaliteit 
Tonnage GT 



o 
0009 

160141 



Douane 

5883 

Naam waarnemers / controleurs 
Dienst waarnemers / controleurs 

Incident nummer 
KMar 	 Politie 

KW eenheid Zeearend 	0 
Datum, tijdstip, UTC waarneming 

Positie / locatie waar de controle plaats vond 

Aan boord onderzoek ingesteld 

Incident nummer 
Ja 

IGO/ADV nr  

Visserij registratienummer Vis. Reg 	YE-118 
Roepnaam verdacht object Call sign 	PBWP 
Nationaliteit Nederlandse 	0 

Type / soort vaartuig 
Beroepsvaart 	 Vissersvaartuig (MFS) 

Pleziervaart 0 

Werd met grensbewaking belaste dienst 
geinformeerd 

Ja/ Nee 

Welke dienst 

Formulier versturen aan: 	1@kustwacht.n1 & @kustwacht.n1 tIo12g) 

Controleformulier Goederen 
Versie 16 

0009 

Datum 	12-08-2018 	Tijdstip 	19:15 	uur UTC 
Territoriale wateren 	 Binnen 
KW blok 	B 

Ankervak 0 
51 	53,66 	'NB 	003 ° 	55,80 	'OL 

Gegevens gecontroleerd object 

Scheepsnaam Naam 	NOordrand . 

Vaste ligplaats 	 Stellendam 

Reisgegevens 

Laatste haven + vertrekdatum  

Volgende haven + aankomstdatum  
Vertrekhaven 	Stellendam 	Datum 	12-8-2016 
Haven 0 	 • Datum 0 
Bern. Leden 	4 	Passagiers/opstapper 1 
Totaal aantal opvarender5 

Aantal bem. leden en passagiers 

Bijzonderheden 

Goederen aan land (gaan) zetten buiten de 
daartoe aangewezen plaatsen 

Op zee overboord zetten van goederen en/of het 
aantreffen van overboord gezette goederen 
Verboden/ongewenste goederen (VGEM) 
aangetroffen, incl verdovende middelen 
Aan beperkingen (fiscaal) onderworpen goederen 
aangetroffen 

Instellen van fiscaal verolgonderzoek (o.a. BTW) 

Rode olie aangetroffen   

D 

Andere gegevens 

160141 



Naam waarnemers / controleurs 
Dienst waarnemers / controleurs 

	
Douane 	 KMar 	Politie 

Incident nummer 
	

5883 
KW eenheid 
	

Zeearend 	0 
Territoriale wateren 	 Binnen 

Positie / locatie waar de controle plaats von
KW blok 
Ankervak0  

51 	53,66 'NB 003 	55,80 'OL 

(10)(2e; 	 (to {2e) 

Visserij registratienummer 
Roepnaam object 

Vis. Reg 	YE-118 
Cali sign 	PBWP 

Vaste ligplaats 	 Stellendam 

  

Beroepsvaan 	Vissersvaartuig (MFS) 

 

Type 

  

     

  

Pleziervaart 0 

  

     

Scheepsagent 

Reisgegevens 
Laatste haven + vertrekdatum 	Vertrekhaver 	Stellendam 	Datum 	12-8-2016 

Volgende haven + aankomstdatum 	HavenO 	Datum  

Gegevens opvarenden 
Bemanningslijst volgens IMO norm 
Passagierslijst volgens IMO norm 

Opvarenden nationaliteit 
NEU 

5 	EU 

Scheepsnaam Naam 	Noordland 

Nationaliteit Nederlandse 	0 

Opvarenden 
Totaal aantal opvarender5  
Bern. leden 	4 	Passagiers/opstappers 	1 

Iedereen in bezit van monsterboekjes 	Monsterboekje Nee 
Iedereen in bezit van ID 	 Identificatie 	Ja ID geldig 

	Ja 

Controleformulier Personen 
Versie 16 

Aan boord onderzoek ingesteld 	 Ja 

Gegevens gecontroleerd object 

Aantal ingereisde passagiers 
Aantal uitgereisde passagier 
Controle monsterboekjeAlle bemanningsleder Nee 

Op falsificaten 
Controle OPS/NSIS 	Alle opvarenden 	Ja 
Overige van belang zijnde gegevens 
Bemaco uitgevoerd geen bijzonderheden. HNH geen bijzonderheden 

Formulier versturen aan: 	@kustwacht.nl & (10)(2g) @kustwacht.nl 

0009 
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Naam waarnemers / controleurs 	 1 	1 	 1 	 rt.. rt,  

Dienst waarnemers / controleurs 	 Douane 	 KMar 	 Politie  
Incident nummer 	 5883 
Eenheid 	 Zeearend 	 0 

Territoriale wateren 	 Binnen 

Positie / locatie waar de controle plaats vond 	KW blok 

51 	 53,66 	'NB 	003 ' 	55,80 	'OL 
Haven 

B 
Ankervak 0 

Datum, tijdstip, UTC waarneming 	 Datum 	12-08-2018 	Tijdstip 	 19:15 

Scheepsnaam 	 Naam 
	

Noordland 
Mismerk / registratienummer 	 Vis. Reg 	 YE-118 
Roepnaam verdacht object 	 Call sign 	 PBWP 
ÍMO nr 	 0 
MMS! nr 	 244860699 
Nationaliteit 	 Nederlandse 
Vaste ligplaats 	 Stellendam 

Beroepsvaat 
Pleziervaart° 

Type / soort object Vissersvaartuig (MES) 

GEEN  
Waarschuwing  
PROCES-VERBAAL  
NAAR EEN VEILIGE PLAATS GESTUURD (bestuursrechtelijke maat 
AANGEHOUDEN (bestuursrechtelijke maatregel) 

regI) 

Meld- / Controleformulier bemanningsvoorschriften 
Versie 16 

Gegevens gecontroleerd schip 

0009 

Bevindingen 
Werd medewerking verleend aan het onderzoek / de controle?  
Was er een geldig bemanningscertificaat (BC) aan boord?  
Was het BC verlopen?  
Zijn er voldoende officieren met een geldige vaarbevoegdheid aan boord, zodat wordt 
voldaan aan de minimale eisen van het BC? 
(*) Let op, de toevoeging "in possesion of endornement" wordt niet altijd meer op het BC 
vernield. Deze moet er wel zijn als het STCW eert. 11/4 op het BC wordt vermeld 

Zijn er voldoende overige gezeten aan boord, zodat wordt voldaan aan de minimale 
eisen van het BC? 
Pijn alle bemanningsleden in het bezit van de vereiste medische keuringen? 
Zijn alle bemanningsleden in het bezit van een geldig monsterboekje? 
Is het bemanningslid op de brug bevoegd voor zelfstandig varen 
Overige bevindingen 
is er sprake van recidive in de afgelopen 3 jaar 

Ja Nee 

121  

t21 	Cl 

Ja Nee 

Maatregelen 	(altijd minstens 1 keuze maken)  
Conform de tussen de toezichtspartners overeengekomen handhavingsstrategie, worden tegen het schip of 
de kapitein de volgende maatregelen getroffen: 

Opmerkingen / toelichting 
1 persoon zonder papieren voor de visserij of zeevaart aan boord, be zou wel bepaalde werkzaamheden aan boord verrichten. 

Maar niet nautisch. 

Formulier versturen aan:~@kustwacht.nl&@kustwacht.n1 
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0 KW eenheid 	 Zeearend 

Positie eigen eenheid 0 	 0 'NB 0 	° 0 	 'OL 

Koers 0 	 Vaart 0 	 Kn Ware koers & vaart verdacht object 

Geschat zicht in zeemijlen 0 	Mijl 

Meld / controleformulier Certificaat van Deugdelijkheid 
Versie 16 

Gegevens gecontroleerd object 

0009 

160141 

Incident nummer 	 5883 

Datum, tijdstip, UTC waarneming 

Positie / locatie waar de controle plaats vond 

Datum 	 12-08-2018 	Tijdstip 	19:15 	uur UTC 
Territoriale wateren 	 Binnen 
KW blok 
Ankervak 
51 ' 	53,66 	'NB 	003 ' 	55,80 	'01 

Douane 
Naam waarnemers / controleurs 
Dienst waarnemers / controleurs KMar 	 Politie 

Vaste ligplaats 	 Stellendam 

Rem. leden 	4 
Totaal aantal opvarenden 5 

Passagiers/opstappers 	1 

Afstand tot de kust c.q. Vertrekhaven 

Type / soort object 
Beroepsvaart 	 Vissersvaartuig (MES) 
Pleziervaart 	0 

Bemanningsleden + passagiers 

Wel 	foto's genomen (ivm identiteit van het schip en opvarenden aan dek) 
Wel 	(radio)cont act. Geef de inhoud beknopt aan 

Scheepsnaam Naam 	 Noordland 
Visserij registratienummer Vis. Reg 	 YE-118 
Roepnaam verdacht object 
Nationaliteit 

Call sign 	 PBWP  
Nederlandse 

Eerst volgende aanloophaven (indien bekend) 	 0 
Windrichting & windkracht 	 Richting° 	 Kracht 0 	 Bf 

Aan boord onderzoek ingesteld 	 Ja 
Nr. Save Manning Document 
Nr. Certificaat van Deugdelijkheid 	 0 	 Geldigheidsdatum 0 
Wordt positie overtreding op plotkaart ingetekend en bij het proces verbaal aang0   



0009 

Formulier versturen aan: 	kustwacht.n1&~1@kustwaeht.n1 
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J Invulblad voor persoonsgegevens 

Persoon 9 Geboortedatum    Geboorteplaats  	Nationaliteit: 
B5N-nr: 	 10-nummer 	 Functie  

Geboortedatum  
BSN-nr: 

Geboorteplaats  
10-nummer 	11,,,(291 

re:sz.; 	Nationaliteit 	 NL Persoon 3 
Functie 	Rating 0+0 

Voorletter(S   
Geboorteplaats 	(M2.), 

10-nummer I 	 1-unctie  
Nationaliteit 	 NL 

Rating 0+0 B5N-nr: 
Persoon 4 	Geboortedatum 

Achternaam 

Geboortedatum  	 Geboorteplaats 	 Nationaliteit: 
BSN-nr: 	 0-nummer 	 Functie 

Persoon 6 

Achternaam 	 Voorletter(s) 
Persoon 10 	Geboortedatum 	 Geboorteplaats 

BSN-nr: 	 ID-nummer 	 Functie 
Nationaliteit:  

Geboortedatum 	 Geboorteplaats: Nationaliteit: Persoon 12 

D-nummer' 	 Functie BSN-nr: 

ID-nummer 	 Functie BSN-nr: 

10-nummer 	 Functie BSN-nr: 

0009 



0009 

160141 



0009 

160141 



ORMULIE 
R 

CERTIFIC 
AAT VAN 

CONTRAV 
ENTION 

BVA 

ONGEVAL 
OF 

(BIJNA) 
AANVARI 

X 

SCHENDT 
NG 

VEI LIGH EI 
DSZON E 

VERSTORI 
NG 

ZEEMON 

BIJZONDE 
RE 

VAARBE 

P LOTKAA 
RT 

X 

0010 

Keuzeblad   

CONTROLEFORMULIER 
GOEDEREN 

CONTROLEFORMULIER 
PERSONEN 

INSPECTIERAPPORT VISSERIJ 

MELD/CONTROLEFORMULIER 
BEMANN I NGSVOORSCH RIFTE 

N 

MELD/CONTROLEFORMULIER 
OVERBELADING 

MELDFORMULIER 
OVERTREDING OP ZEE 

AIS CONTROLEFORMULIER 

160142 



MELDFORMULIER ONGEVAL 
OF (BIJNA) AANVARING OP 

ZEE 

AELD/CONTROLEFORMULIER 
CERTIFICAAT VAN 
DEUGDELIJKHEID 

MELDFORMULIER 
SCHENDING 

VEILIGHEIDSZONE 
MIJNBOUW 

Versie 16 

x 

CONTRAVENTION BVA 

MELDFORMULIER 
VERSTORING 

ZEEMONUMENTEN 

MF BIJZONDERE 
VAARBEWEGING 

P LOTKAART 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

0010 

PERSOONSGEGEVENS 

FOTO MEESTUREN 

OVERIGE CONTROLES 
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i 

0010 

160142 



Luiten verzoek 

• 

0010 

160142 



Vision incident nummer: 8615 
Gegevens waarnemer 
Naam waarnemers / controleurs 
Dienst waarnemers / controleurs 

I 1 a 2 4 nog.: 
Politie Politie 

Invulblad voor Basisgegevens 

Meteo gegevens 
Windriching & kracht 	 Richting: 	270 	° Kracht: 	4/5 Bf  
Zicht in zeemijlen (geschat) 	 10 	Mijl  
Sea State 	 Sea State 	2  
Gegevens object 

"OL 52 ° 	095 	'NB 	003 ° 	046 
Naam eigen eenheid 
Positie eigen eenheid  
Scheepsnaam, vismerk 
IMO nummer 

idien overig: 

Naam: 	Noordland 	Vis. Reg: j 	YE118 
IMO nr: 	 9775995 

(10,2o) 

Type / soort object 
Beroepsvaart: 	 Code 	Vissersvaartuig (MFS) 
Pleziervaart: 	 Code 

kW Cali sign:. 	PBWP 	Vermogen: 
Nederlandse Buitenlands, namelijk 

342 	 GT 
Yerseke 

Call sign, motorvermogen kW 
Nationaliteit 
Tonnage GT 
Thuishaven 

Bijzonderheden object 

Datum, Tijdstip (UTC) le waarneming Datum: , 21-11-2018 Tijdstip: 	1400 uur UTC 

Naam / adres rederij Naam: 	 Yerseke 118 Noorland B.V 
Adres: 	 4458 AR ,57 Arendstraat 

Gegevens controle 

51 ° 	49,4 'NB 004 	021 'OL 
Voorliggende koers + vaart object Koers: 217 Vaartri 8 Kn 

Haven: 	Stellendam 	Datum 	21-11-2018 
Tijd: 	 1800 	UTC NPOC + ETA 

In welk verkeersscheidingsstelsel  
Welke baan in het stelsel 
Windriching + kracht  Richting: 	270 	Kracht: 4/5 Bf 

Territoriale wateren: 	 Binnen 
Positie waarin de controle plaats vond / positie 	KW Blok: 	C 
object le waarneming 	 Ankervak: 

Tijd: 	 1400 	OTC 
Vertrekhaven: Stellendam  Datum 20-11-2018 LPOC + vertrekdatum 

Certificaat van Deugdelijkheid 	 Geldigheids~:  
Nr. Save Manning Document 	 632/2016 	CVD hr 	623/2016  

Bem. leden 3 	 Passagiers/opstappers 
Totaal aantal opvarender3 

AIS zichtbaar 	 Ja 
Scheepsgegevens conform AIS gegevens 	 la 

Bemanningsleden & passagiers/opstappers 

Geschat zicht in zeemijlen 	 10 	Mijl 

Datum, Tijdstip (UTC) 2e waarneming 	Datum: 	 Tijdstip: 
PositiVéacht schip 2e waarneming 	 'NB 
Voorliggende koers & vaart verdacht object 	Koers: 217 	Vaart: 8 
Ware koers van overtr. object vastgesteld met 
Wel / Geen foto's genomen verdacht object 
Wel / Geen radiocontact 

Kn 

Sea State Douglas Sea State 	2 

Aan boord onderzoek ingesteld 
Wordt positie op plotkaart getekend 
Welke Mijnbouw installatie 	 Naam:  
Positie Mijnbouwinstallatie 'NB 	 'OL 
Afst. Tot Mijnbouwinstallatie / hoe vastgelegd 	Afstand: 	Mijl 	Vastgelegd met:   

1 

0010 

160142 



0010 
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Controleformulier Personen 
Versie 16 

Vision incident nummer: 	8615 

Territoriale wateren Binnen 

Gegevens gecontroleerd object 

Scheepsnaam  
dismerk / registratienummer 
stoepnaam verdacht object 

Naam  • Noordland 
Vis. Reg 	YE118 
Call sign 	PBWP 

Thuishaven 	 Yerseke 

Scheepsagent 

Reisgegevens 
LPOC object 	 Vertrekhaver 	Stellendam 	Vertrekdatum 2b.,41,2%,(d 
NPOC object 	 Haven 	Stellendam 	Verwacht vertrek c 

Gegevens opvarenden 

Bemanningslijst volgens IMO norm 	 2 
Passagierslijst volgens IMO norm 

Bern. leden 	3 	Passagiers/opstappers 	0 
Totaal aantal opvarender 3 

Bemanningsleden & passagiers nationaliteit 
Bern. leden 	2 	EU 	Passagiers 	EU 

Aantal verstekelingen 
Aantal afmonsteringe 	Aantal ingereisde passagiers 
Aantal aanmonstering 	Aantal uitgereisde passagier 
Controle monsterboekjerAlle bemanningsleder Ja Allen (nrs) 

Op falsificaten 	 nrs 

Bern. leden Niet EU 	Passagiers 	Niet EU 

Controle NSIS 	Alle opvarenden Alleen (nrs) 

Formulier versturen aan: (10)(--9 1@kustwacht.n1 & @kustwacht.nl 

Nationaliteit Nederlandse 	 0 

Type / soort object 
Beroepsvaan 	Vissersvaartuig (MFS) 
Pleziervaart 

Bemanningsleden & passagiers 

C 
Positie / locatie waar de controle plaats von 

blok 

Ankervak 	0 
51 '-' 	49,4 	'NB 	004 0 	021 	'OL 

Naam waarnemers / controleurs 
Dienst waarnemers / controleurs 	 Politie 

0 

IV:ij(2.) 	I (101!2e) 

r  ---- enzbi - KW eenheid 

Aan boord onderzoek ingesteld 	 0 

Overige van belang zijnde gegevens 

0010 
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Eenheid klOY2e1 0 

Scheepsnaam 
Vismerk / registratienummer 
Roepnaam verdacht object 

Naam  
Vis. Reg  
Call sign 

Noordland 
YE118 
PBWP 

Nationaliteit Nederlandse 

Gegevens gecontroleerd schip 

Naam waarnemers / controleurs 
Dienst waarnemers / controleurs 

Or`zel 

Politie 	 Politie 

Territoriale wateren 	 Binnen 

Positie / locatie waar de controle plaats vond 
KW blok 

 

51 ° 	49,4 	'NB 	004 ° 	021 	'Ol 
Haven 

0 
c  

Ankervak 

Datum, tijdstip, UTC waarneming 	Datum 	21-11-2018 	Tijdstip 	 1400 

IMO nr 	 9775995 

Thuishaven 	 Yerseke 

0 
Beroepsvaas 	 Vissersvaartuig (MES) 
Pleziervaart 

Type / soort object 

GEEN 0 
Waarschuwing  
PROCES-VERBAAL  
NAAR EEN VEILIGE PLAATS GESTUURD (bestuursrechtelijke maat 
AANGEHOUDEN (bestuursrechtelijke maatregel)  
Opmerkingen / toelichting 

retI) 
0 

Meld- / Controleformulier bemanningsvoorschriften 
Versie 16 

Vision incident nummer: 	8615 

Bevindingen 
	

Ja Nee 
Werd  medewerking verleend aan het onderzoek / de controle? 
Was er een geldig bemanningscertificaat (BC) aan boord? 
Was het BC verlopen? 
Zijn er voldoende officieren met een geldige vaarbevoegdheid aan boord, zodat wordt 
voldaan aan de minimale eisen van het BC? 
(*) let op, de toevoeging "in possesion of endorsement" wordt niet altijd meer op het BC 
vermeld. Deze moet er wel zijn als het STCW cert.II/4 op het BC wordt vernield 	Ja 

	
Nee 

Zijn er voldoende overige gezellen aan boord, zodat wordt voldaan aan de minimale 
eisen van het BC? 

Zijn alle bemanningsleden in het bezit van de vereiste medische keuringen? 
	

0 
n alle bemanningsleden in het bezit van een geldig monsterboekje? 

I..._11912sm l voor zelfstandig varen 
Overige bevindingen 
Is er sprake van recidive in de afgelopen 3 jaar 
Maatre elen 	alti'd minstens 1 keuze maken 
Conform de tussen de toezichtsparners overeengekomen handhavingsstrategie worden tegen het schip of de 
kapiteiten de volgende maatregelen getroffen: 

0010 

Formulier versturen aan:  00X29, 1,@kUStWaCht.ni &  	!@kustwacht.ni 
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Voornaam: 
Geboorteplaats: 

Achternaam: 
Geboortedatum: 

Invulblad voor persoonsgegevens 
Versie 16 

Vision incident nummer: 	8615 

Persoonsgegevens:  
Voornaam: 	 Achternaam 	 Tussenvoegsel:  ,1542,) 
Geboorteplaats: 	Geboortedatum 	 Nationaliteit 	Nederlandse  
BSN-nr: 	1 	Woonplaats + postcode: 	 no .) 

Straat + huisnumrne 	( 	'10, a 	1 	Functie: 	Kapitein  
15,2. 	j 	Achternaam 	I 	no ,a.,) 	I 	Tussenvoegsel:  Voornaam: 	1 	1:  

GebOOdeplaa15: 	1 	(0'1s) 	E 	Geboortedatum  j 	ne,tz.  j Nationaliteit 	Nederlandse  
FISN-nr: 	' 	‘', ,,, 	 1 Woonplaats + postcode: —1  	 oo,a.1 

Straat + huisnumme I 	11e.2; 	 E 	Functie: 	Kapitein  

Straat huisnumMe;r: 	 Functie: 
Voornaam:; 
Geboorteplagsj 

Straat + huisrittnWgr: 
. Voornaam:! 

Geboorteplaats: 
BSN-nr; 
Straat + huisnumme 

Functie: 
Achternaam: 	 Tussenvoegsel: 

Geboortedatum;: 	Nationaliteit: 
Woonplaats + postcode: 

Functie: 

Persoon 4 

Persoon 5 

BSN-nr:, 	 Woonplaats + postcode; 

Voornaam: 	 Achiernaani: 	 Tussenvoegsel:  
Geboorteplaats; 	 Geboortedatunt  	 Nationaliteit:  
BSN-nr: 	 MOttiiiaats + postcod&  
Straat + huisnummer: 	 Functie: 

Persoon 6 

Achternaam: 	 Tussenvoegsel: ' Voornaam: 
Geboorteplaats: 	 Geboortedatum: 
BSN-nr: 	Woonplaats + postcode;  
Straat +  huisnummer: 	 Functie: 
Voornaam: , 	 Achternaant: 
Geboorteplaats: 	 Geboortedatum': 
BSN-nr:, 	 WOonplaats + postcode:  
Straat + huisnummer: 	 Functie: 

Straat + huisnummer: 	 Functie: 
Voornaam: 	 Achternaam: 	 Tussenvoegsel: 
Geboorteplaats: 	 Geboortedatum: 	 Nationaliteit.  
BSN-nr: 	 Woonplaats + postcode:  
Straat + huisnummer: 	 Functie: 

Persoon 10 

Persoon 1 

Persoon 2 

• 

BSN-nr:, 	Woonplaats + postcode: 

Tussenvoegsel:  
Nationaliteit. 

Persoon 3 

Achternaam: 
Geboortedatum;: 

Tussenvoegsel:  
Nationaliteit: 

Persoon 7 

Persoon 8 

Nationaliteit: 

Tussenvoegsel: I 
Nationaliteit: 

Voornaam:  
Geboorteplaats; 
BSN-nr: 

Achternaam. 
Geboortedatum: 

ViVOoriplaats + postcode: 

Tussenvoegsel:  
Nationaliteit 

Persoon 9 

0010 

160142 



0010 

Formulier versturen aan: 	@kustwacht.nl& 	j@kustwacht.n1 
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0011 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

160329 

VERTROUWELIJK 

Inspectie 
452818 	Meromar Shipping B.V. 

Versie 11 mei 2021 



0011 

Inhoud 

Algemeen 	 3 
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Feiten verzamelen (alle onderdelen) 	 5 

Interventies 	 14 

Documenten 	 15 

Acties 	 16 

Notities 	 17 

Links 	 18 

VERTROUWELIJK 1  Versie 11 mei 2021 	 Pagina 2 van 18 

160329 



OOP% 
,Mge„ 

Lopend 

1105-2021 

Status 

Sinds 

Aanleiding 3aarplan 

Naam 

Rol 

Bezoekadres 

Postadres 

Telefoonnummer 

Meromar Shipping B.V. 

Eigenaar 

Celciusstraat 15, 8861 NE, 
Harlingen 

ndelaars 

Behandelaar Rol 

Hoofdbehandelaar 

Medebehandelaar 

Medebehandelaar 

0011 

Algemeen 
Inspectie 452818 

Korte inhoud 
	

HA 36 Schillhorn - IMO 8100612 -
heeft met de boeg op een zandbank 
vastgezeten. Zuigkor kwan onder 
het schip, schip heeft niet op de 
zuigkor gestaan. Geen schade 
vastgesteld. Bij eerste droogzetting 
controleren 

Referentie vanuit bron 

Inspectiedatum en tijd 29-03-2020 - 18:50 

Er zijn nog geen meldingen toegevoegd 

Locatiebeschrijving 	Oostelijk van Schiermonnikoog 53 
29.6 N 006 04.0 E 

Activiteiten 

8000000590 - Ongevalsonderzoek scheepvaart (Visserij) 

VERTROUWELIJK 1 Versie 11 mei 2021 

Er zijn nog geen betrokkenen toegevoegd 

Er zijn nog geen handhavingspartners toegevoegd 

Pagina 3 van 18 
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26090 - HA 36 
	

I Visserijschip 
id nr: 26090, vismerk: HA 36 

;T n 

0011 

Objecten 
inspectig 45281$ 

VERTROUWELIJK  1 Versie 11 mei 2021 	 Pagina 4 van 1.8 

160329 



Aspect n.v.t. 

• Vraag 
n.v.t. 

0011 

Feiten verzamelen alle onderdelen) 
Inspectie 452818 

Ongevalsonderzoek zeevaart/visserij (26090 - HA 36, 26090, HA 36) 

Geïnspecteerd object: 26090 - HA 36 

Ongevalsonderzoek zeevaart/visserij Algemeen 

Datum en tijdstip melding * 
	

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Datum: 29-03-2020 

Tijd: 18:58 	
Bewijs 

Meldplicht van toepassing op grond van * Wet- en regelgeving 	Opmerking 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

artikel 9 Arbeidsomstandighedenwet 

artikel 9 lid 2 Schepenwet 
	 Bewijs 

artikel 67 Schepen besluit 

artikel 9 Besluit Onderzoeksraad voor 
veiligheid. Let op: in dit geval wordt een 
melding aan de ILT altijd 
doorgestuurd aan de OVV 

Tekortkoming 	Vraag 
n.v.t. 

160329 

Gemeld aan de OVV * 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 

• Ja 	Nee 
	 n.v.t. 

Bewijs 

Scheepsnaam (alleen invoeren als het 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
object in Holmes niet bekend is) 

	
n.V.t. 

Schillhorn 
Bewijs 

IMO nummer (alleen invoeren als het 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 
	 0 Vraag 

object in Holmes niet bekend is) 
	 n.v.t. 

Bewijs 
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0011 

/D nummer * 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 

26090 

Bewijs 

IMO-Company 	nummer * 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

V Vraag 
n.v.t. 

160329 

Soort onderzoek * (1 antwoord mogelijk) 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 

Melding 	
n.v.t. 

• Basis Bewijs 
Uitgebreid 

Inspectie door inspecteur PSC/FSC * 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 

Ja 	• Nee 
	 n.v.t. 

Bewijs 

Inspectie aan boord door 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
ongevalsonderzoeker * 
	

n.v.t. 

Ja 	a Nee 
Bewijs 

4.4.2 4Ba Beloodsingsituatie (4020) * (1 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
antwoord mogelijk) 
	 n.v.t. 

• G 	Geen loods 

B 	Loods aan boord 
	 Bewijs 

A 	Loods op afstand 

N 	Niet van toepassing 

Onbekend 
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Strafrechtelijk onderzoek * (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Niet 

ILT 

Politie 

Buitenlandse opsporingsdienst (namelijk, 
..... invullen bij opmerkingen) 

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

V Vraag 
n.v.t. 

Afgestemd met * 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 
	 V Vraag 

n.v.t. 

Bewijs 

Datum afstemming * 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 
	 V Vraag 

n.v.t. 
Datum: 

Bewijs 

0011 

Afstemming OM (geen afstemming dan nvt) 	 v' Aspect n.v.t. 

SV_HHBV_20.18_schlp SOS_Aard ongeval (Maximaal één vraag beantwoorden) 

Scheepsongeval, Varend, verkeersongeval, Wet- en regelgeving 	Opmerking 
Schip-Schip (1 antwoord mogelijk) 

Bewijs 

Aspect n.v.t. 

Vraag 
n.v.t. 

Scheepsongeval, Varend, verkeersongeval, Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
Schip-infrastructuur (1 antwoord mogelijk) 	- 	 n.v.t. 

Grond (i.g.v. stranding) 1501101 
Bewijs 

Scheepsongeval, Varend, verkeersongeval, Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
Schip-Object (1 antwoord mogelijk) 	 n.v.t. 

Bewijs 
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Niet scheepsongeval, Aangetroffen Object Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
(1 antwoord mogelijk) 	 n.v.t. 

Bewijs 

Niet scheepsongeval, Arbeidsongeval (1 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
antwoord mogelijk) 	 n.v.t. 

Arbeidsongeval I NA011 
Bewijs 

Niet scheepsongeval, Procesongeval (1 
antwoord mogelijk) 

lozingloil spil) INPOlj 

Lading verloren INP021 

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

Niet scheepsongeval, Overig (1 antwoord 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
mogelijk) 	 n.v.t. 

Bewijs 

0011 

Vraag 
n.v.t. 

Scheepsongeval, Varend, Eenzijdig 
ongeval (1 antwoord mogelijk)  

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Scheepsongeval, Stilligend (gemeerd of 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
ten anker) (1 antwoord mogelijk) 	 n.v.t. 

Bewijs 
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SV_HHBV_2018_schip SOS_Oorzaak (meerdere mogelijk) 	 Aspect n.v.t. 

Bedieningsfout (meerdere antwoorden 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
mogelijk) 	 n.v.t. 

Bewijs 

Communicatiefout (meerdere antwoorden 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 i Vraag 
mogelijk) 	 n.v.t. 

Bewijs 

Omgevingsfout (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

• Niet gemarkeerde ondiepte 

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Ll Vraag 
n.v.t. 

Voorziening/materiaalfout (meerdere 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 
antwoorden mogelijk) 

Bewijs 

Li Vraag 
n.v.t. 

Aspect tekortkoming 	 Tekortkoming 

SV_HHBV_201.8_schlp SOS_Slachtoffers 	 Aspect n.v.t. 

Zijn er slachtoffers (indien ja, volledig 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
aspect invullen) * 	 n.v.t. 

Ja 	• Nee 
Bewijs 

0011 
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0011 

Aantal doden 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 
	

Vraàg 
n.v.t. 

Bewijs 

Aantal vermisten 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 
	 Vraag 

n.v.t. 

Bewijs 

Aantal zwaar gewonden 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 
	

V Vraag 
n.v.t. 

Bewijs 

Aantal licht gewonden 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
n.v.t. 

Bewijs 

SV HHBV_2018_schip SOS_Schade 	 Aspect n.v,t. 

Ladingschade * (1 antwoord mogelijk) 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 

• Nee 
	 n.v.t. 

Ja 	 Bewijs 
Onbekend 

Milieuschade, zijn duidelijk zichtbare 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 k:7 Vraag 
gevolgen, zoals calamiteitenbestrijding, 	 _ 	 n.v.t. 
vissterfte etc opgetreden? * (1 antwoord 
mogelijk) 	

Bewijs 
Ja 

• Nee 

Onbekend 
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Stremming volledige vaarweg (indien ja, 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
vraag mbt aantal uren invullen) * (1 	 n.v.t. 
antwoord mogelijk) 

• 
	Ja 	 Bewijs 

I,  Nee 

Onbekend 

Aantal uren 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

Scheepsschade (indien ja, vraag mbt 
verder varen invullen) * (1. antwoord 
mogelijk) 
( 1 35  

! Nee 

(_:) Onbekend 

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Artikel 12 
Binnenvaartwet 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

Was scheepsschade de reden van het niet Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 1  Vraag 
verder kunnen varen (1 antwoord mogelijk) 	 n.v.t. 

Nee 

Ja, na het nemen van maatregelen kon het Bewijs 

vaartuig verder varen 

Ja, vaartuig kon niet verder varen 

SV_HHBV_2018_schip SOS_Schade aan Kunstwerk 
	

Aspect n.v.t. 

Is er schade aan kunstwerk (indien ja, dan Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 yraag 
volgende vraag invullen) * 	 n.v.t. 

Ja 	• Nee 
Bewijs 

Welk kunstwerk en wat is beschadigd 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 	 Vraag 
n.v.t. 

Bewijs 

0011 
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0011 

SV_HHBV_2018_schip SOS_ Omstandigheden 	 = Aspect n.v.t. 

Vraag Lichtgesteldheid (1 antwoord mogelijk) 

Daglicht 1(11_011 

•' Schemering 11`41.021 

Duisternis IML031 

Onbekend !ML991  

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Zicht (1 antwoord mogelijk) 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Onbekend l MZ991 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

Neerslag (1 antwoord mogelijk) 

"--) Geen 

Regen 

( Sneeuw/ha gel 

Dzel  

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

Windrichting (1 antwoord mogelijk) 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 

NNO 111 

BewijS 

Windkracht (schaal van Beaufort) 	Wet- en regelgeving 	Opmerking 

7 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

Vraag 
n.v.t. 

1 

160329 

Golfhoogte (in centimeters) 	 Wet- en regelgeving 	Opmerking 
	

Vraag 
n.v.t. 

Bewijs 

VERTROUWELIJK 1 Versie 11 mei 2021 
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Type stroming (1 antwoord mogelijk) 

Wel stroming (geen stilstaand water), eb 
1T5021 

Wet- en regelgeving 	Opmerking 

Bewijs 

Vraag 
n.v.t. 

0011 
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erve 	 Verdachte 	 ocifd han ela 

Er zijn nog _e 	te 	es toegevoegd 

0011 

Interventies 
inspectie 452818 
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Bestandsnaam Documentclatum Laatst gewijzigd 

0011 

Documenten 
inspectie 452818 

Documenten 

doc11177920200403164830.pdf 
	

Naslag 	 06-04-2020 - 15:41:43 

FW 20-03-29 ReactiS 	 Zuigkop onder het schip vast 	Inkomend 	30-03-2020 
en vastgelopen HA 36. 	 sg 

31-03-2020 - 12:26:45 

FW 20-03-29 Vervolg Zuigkop onder het schip vast en 
vastgelopen HA 36.msg 

	

Inkomend 
	

30-03-2020 

	

FW 20-03-29 Zuigkop onder het schip vast en vastgelopen Inkomend 	31-03-2020 
HA 36.rnsg  

31-03-2020 - 12:33:36 

31-03-2020 - 12:25:32 

FW Bericht aan ILT inc 2346.msg 

FW Bericht aan ILT nc 2346_1.rnsg  

Inkomend 	30-03-2020 

Uitgaand 	30-03-2020  

31-03-2020 - 12:19:44 

(10)(2e) 

31-03-2020 - 12:20:49 

HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank.msg  Uitgaand 	01-04-2020  01-04-2020 - 17:15:16 

RE HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank.msg  Inkomend 	96,04-2020  06-04-2020 - 15:41:07 

RE HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 1.rrisg 	Uitgaand  14-04-2020 	 14-04-2020 - 17:04:32 

(10)(2e) 
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Acties 
inspectie 452818 

Uitgevoerd 

1 Er zijn nog geen acties toegevoegd 
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0011 

Notities 
Inspectie 452818 

op 14-04-2020 	 Laatst gewijzigd op 14-04-2020 

14-04-2020 

Afsluiten incident 

"lichte gronding" op plek waar vaker door hen werd gevist. Zandbank in Waddenzee vermoedelijk wat 
"opgeschoven" 
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1 
Er is nog geen Wet- en regelgeving toegevoegd 

Wet- en regelgeving 

Gekoppelde inspecties 

Er zijn rog geen gekoppelde inspecties toegevoegd 

0011 

Links 
Inspectie 452818 

Externe  rcbrtne, 

Er zijn rog geen externe bronnen toegevoegd 
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Vismerk: kg 8 

Naam schip: ENSIS 

Object-ID: 33013 

Verjaardatum: 3 oktober 1996 

Lengte schip: 

Tonnage schip: 

Inspectieperiode: 

31,51 

254 
Jaarlijks -1 

Ins pectiedd: 4 f2ell 
Inspectieplaats: Neeltje Jans 

3 jun 2017 - 	3 Januari 2018 

❑ Brandblus 5-jrlks 
D Koelinstallatie 
D Wijziging schip 
❑ Vervolginspectie 

D Inwendig 5-jrlks 
❑ Luchtvaten 5-jrlks 
D Keerkoppeling 
D Hoofd motor 

❑ Schroefas 3-jrlks 
❑ Schroefas S-jrlks 
D Droogzetting tussentijds 
❑ Droogzetting 5-jrlks 

	

Uitstel keerkoppeling: 	NVT 

	

Uitstel hoofdmotor: 	fiVT 	v. 

Uitstel schroefas: 1NVT  

ri:§) n.v.t. 0 Geviseerd 

r

Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
C) n.v.t. 0 Gevseerd 0 Verlengd a/b iDkiernietmen 

r

Advies eert Wering - definitief na akkoord kantoor 
Q.  5.0.1 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 	O Vonieuvren 

I voe cerbfteaat 

Type certificaat 

Type certificaat 

Type certificaat [ Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
n.v.L 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

Type certificaat r Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
Loadline 	• n.v.t 0 GevlSeerd 0 Verlengd aib 0 Vernieuwen 

0  Ver-terg,' a)t 0 Ver nietAven 

Advies reit Wei 	-  definitief na akkooM kantoor 

Uitgevoerde inspectie: 

El Jaarlijks 	D Marpol Annex I 
El Tussentijds 	D Marpol Annex IV 
3 Vernieuwing 	D Marpol Annex V 
3 Herinspectie 	❑  Marpol Annex VI 

Type certificaat r  Acvi certificering - definihef na akkoord kantoor 
n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vern euwen 

0012 
Inspectierapport 
ILT/Scheepvaart 
Vergunningen Zeevaart 
ween 723 	 1 Rotterdam 
Postbus 16191 	2500 80 	1 Den Haag 
WWW .ilent. nl/onderwerpen/transport/visserij/ 
T 088 489 00 00 11~)lent."1  

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Milieu 

Rapportnr: 
	

30 

Opgemaakt dd: 17-jan-2018 
	

Inspecteur: 
	

0)(24 	(10)(2« 

Opmerkingen 
Rapportrtrt Volgnr Omschrijving Opvolgactie schipper Akkoord ILT? 

lf 	Let oprandblussers  woeien eenstuurwiel keurmerk hebben, de nieuw geplaatste blussers 
Moeten vervangen voor goedgekeurdetypet met stuurwiel. 

2 	Lampjes van Veaten zijn in april 2017 verlopen 
Voor einde inspectieperiode 

Gaatjes in de kont dicht lassen en tz.t In dok blijvend repareren, is niet al te dik meer 
4 	Patrijspoort sb gangboord accommodatie-verwerkingsdek herstelen 	 Ileonderstaand verslag 
5 
	

Stortkoker naar visruim was opengeslepen aan zijkant I.v.m. onderhoud lopende band. Hier 	zie:onderstaand verslag 
een geschikte oplossing voor vinden. Moet waterdicht afsluitbaar zijn 

Zie onderstaand verslag 

Voor einde inspectiepericde Verzoek herinspectie 
Verzoek herinspectie 

Schriftelijk afmelden 

Waterdichte luik (kleine) in romp bakboord verwerkingsdek kan niet afgesloten worden omdat vooreinde inspecdeperiode 
de afdkhtrand verrot is 

30 	6 

30 	 7 

D 

Waterdicht hydraulisch sluitbaar (grote) luik in bakboonis verwerkingsdek: alle knevels terug voor einde inspectieperiode Vergoek herinspectie 
plaatsen. 

30 
	

8 	IAMSAR menuet is verouderd, recente editie aan boord plaatsen 
	 voor einde inspectieperiode Verzoek herinspectie 	 ❑  

30 

30 

30 

30 

30 	9 	toslurk tussendek: knevels gangbaar maken en bouten opzoeken 
10 

Luiken &gemeen verwerkingsdek: alle knevels gangbaar maken en ontbrekende herstellen 
11 

Lenspomp veer bb hulpmotor: goede werking aantonen d.m.v. lenzen op een schone ruimte.  
12 	Lenspomp naast de bb hulpmotor lenst wel op machinekamer voorschip maar niet op het 

visruim. 
13 	Ontbrekende verlichtingsarrnaturenfkappen herstellen v.b.: verblijven voorschip en 

achterschip 

Voor einde inspectieperlode 
Vooreinde inspectiepericide 

Voor einde inspectieperiode 

Voor einde inspectiepertode 

Voor einde inspectieperiode 

Verzoek herinspectie 
Verzoek herinipectie 

Verzoek herinspectie 

Verzoek herinspectie 

Verzoek herimpectie 	 ❑  

15 
	

Mangatdeksel van ballast tank voor schip: bijna alle moeren ontbreken. 
16 
	

Bilge alarm vlotter voer machinekamer hangtlos 
17 
	

Koelwater overboord Ïeidingaansb in machinekamer bij schakelbord vertoont sporen van 
lekkage 

30 
	

18 	Voldoen aan ballastwater verdrag zie www.gent.n1 
30 
	

19  

voor einde inspectieperiode Verzoek herinspectie 
Voor einde inspectieperiode Verzoek heririspectie 
Zie onderstaand verslag 	verzoek herirepectie 

Zie_onderstaand verslag. 	Verzoek herinspectie 
zie onderstaand verslag 

30 
30  
30 
30 

14 	Lensblok in voormachinekamen 2 lansafsluiters staan vast in dichte stand 
	

Voor einde Inspectieperiode Verzoek herinspectie 

Verzoek herinspectie 
Niet nl- gebruik zijnde apparatuur vetWijderen, b.v. radioapparatuur, hulpmotor: voorschip etc. 

Let op: voordat een herinspectie aangevraagd kan worden dienen alle bovenstaande punten opgelost te zijn. 
Schriftelijke afmeldingen sturen naar: MrriPILENT.N L 

Verslag 

(1Prajjelogboek.eu; 
17-01-2018~0; Gezien en in orde o.a.: co mpas, radio gekeurd, vlotten, medicijn en, 4 pakken, 4 vesten, lampjes, alg. alarm, wacht alarm, VEIB's, hoorn, noodsturen met 
stuurwiel, nav verf, boeien en lampen, zeekaart, pijlen, dompelpompen visruim 2 maal, SOS afsluiters, bilgo alarmen, met lenspomp naast hulpmotor gelensd op 
voormachinekamer, 
Blussers: Hebben geen stuurwiel, Er zijn recentelijk een aantal nieuw geplaatst, deze moeten vervangen worden voor blussers met stuurwiel. 

1/3 
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30 

N. A. Inspecteur: 

Rapportnr: 

RICtIt241 Opgemaakt dd: 17-jan-2018 

Lengte schip: 

Tonnage schip: 
Inspectieperiode: 

	

31,51 	Inspectiedd. 

	

254 	Inspectieplaats: Neeltje Jans 

	

Jaarlijks -1 	3 jeu 2017 - 	3 januari 2018 

I (10)(201 

Starduchtvat wordt nu als werlduchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 
— -- 

Een nieuwe set certificaten  kan worden afgegeven 
Luchtva ten verwijderen uit inspectieboekje 

Volgvr Rapportnr Akkoord IJ? Omschrijving 
27 

28 
30 

0012 

Vismerk: kg 8 
Naam schip: ENSIS 

Object-ID: 33013 

Verjaardatum: 3 oktober 1996 
Voor einde inspectieperiode: herstellen voor 31 januari. 
Zie onderstaand verslag: tijdens drogzetting af te nemen in voorjaar 2018. 
26-10-20161(10)(2e)1Herinspectie 
Conform rapport restpunten afgenomen en goed bevonden. 
Werkdek geinspecteerd tbv waterafvoer lekstabiliteit foto's ter beoordeling gemaakt. 
Roetvorrningonder de bak is opgelost, uitlaat was gescheurd. 
25-08-201&,10)(28;28:  
Nautisch/tecnisch: Rondje schip gemaakt met schipper. GezierVgetest: Blussers 09-2015, zeekaarten(2013), vuurpijlen, overlevingspakkers, reddingsvesten + lampjes, kompas, 
bilgealarm ruim, noodverlichting, navarerlichting, wachtalarm met doorzetting, alg.alarm, brandstofafsluiters, radio gekeurd, vlotten juni 2016, med.kist juni 2016, vuurpijlen. 
Draaiuren HOMO: 8240 uur. Werkdek moest voor stabiliteit dicht zijn. Wordt nu alsnog plan van aanpak voor gemaakt Diede wordt hierover ingelicht. Onder de bak wordt 
uitgezocht waar de roetvorming vandaan komt(lekke uitlaatgasserdeiding?). 
23.08-2016 10)(2027: 
DZ: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Huiddiktemeting uitgevoerd==> geen bigonderheden. Achterschip SB klein lokaal gaatje==> dok gaat insert plaatsen(300x300), 
beschrem ring schroef wordt opnieuw aangelast nu met plaatjes bovenop, Voorschip krijgt extra beunkoeler ivm waterkoeling voor hurno. Werkzaamheden aan nieuwe 
waterafvoer werkdek: nieuwe bakken met afvoer via terugslagklep. Onderwaterschip gaat in standaard werf systeem international. Tanken gezien en in orde: Voorpiek, 
drinkwatertank,  achterpiek Afsluiters 2x vervangen 3x gezien en in orde. Ankerafgevierd: draad roestig=> wordt met borstel schoongemaakt en ingevet/olie. 
22-136-20g1(Me) 
Aan boord op verzoek eigenaar om te zien of er cement In de achterste ruim bilgeput gestort mag worden. De put was leeg, verflaag nog intact op het vlak, lichte interingen , 
huid dikte ter plaatse onbekend. Schipper geadviseerd te wachten tot na de droogzetting want dan moet er dikte gemeten worden. Eigen risico voor eigenaar mocht er bij 
droogzetting blijken dat er eventueel plaat uit moet. 
18-11-20~rinspectie 
Opmerking conform inspectierapport afgewerkt. CVO en Klassecert. 4de periodegeviseerd. 
23-09-2015Mil9arlijkse inspecties 
opm. kantoor: schroefasmeting heeft op 22-07-2014 plaatsgevonden. Is voor 5 jaar afgetekend in inspectieboekje. Radio was gekeurd er moeten alleen nog nieuwe 
batterijen voor de portofoons komen. Deze zijn In bestelling. Herinspectie noodzakelijk voor visering 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav, kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen alarm, bilge alarm mk voor en MK, 
RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, 
noodinstructies, noodsturen, noodverlichting reddingsvlotten gekeurd, brandblussers jrlks gek 09/2015, med uitr gek eurd 09/2015, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, 
blokvesten 4x, vuurpijlen (6e)11/2016, ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters 
gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boellichten, gelensd met twee pompen op het visruim , stickers gehoor, niet roken 
etc=i.o. 
CFK ; niet gekeurd. Ankerspil getest (ankerlaten vallen) was gangbaar. Tuigage normaal slijtpatroon. 
24-09-2014f-40)(2e)  ir 23: jaarlijkse inspecties , 
MK & UITR Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen alarm, bilge alarm mk voor, RI&E, sos 
afsluiters, noodvwelichting, radiokeuring 09-2014, wachtalarm en doormelden, luchthoorm navigatie verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok verrekijker, 
noodinstructies reddingsvlot aanwezig op de brug, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten gekeurd 12/2014 en 01/2015, brandblussers jrlks gek 09/2014, med uitr gek 
van boord, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4; vuurpijlen (6*), a nkerbal, 1- polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen 
isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten waarschuwingsstickers, 
gelensd op het visruim , stickers gehoor, niet roken etc=i.o. 
24-07-201 	P: 
Inspectie van verstelbare schroef in werkplaats van Promac. Gesproken rnet(~1-41. 	stuurt afname/reparatie rapport. Olie in huis van de schroefnaaf, blad voet 
wordt afgedraaid en voorzien van nieuwe afdichtingsring (Alesund). lichte speling op verstelmechanisme blad 2, gezien leeftijd van installatie acceptabel lagerspeling van blad 
voet wordt nog opgemeten en in rapportage opgenomen (nieuw 1,5/1000). verder geen beschadigingen aan installatie waar genomen. 
22-07-20140121: 
Schip droog gezet in dok ivm lekkage van verstelare schroef. De keramieke loopbus van de afdichting was lek geraakt. SA geheel gedemonteerd en gaat naar de werkplaats van 
Promaá ~oor controle (vorige overhaal 20D8). Speling door de werf meten 0,6 mm. 
DZ: Zink nog in goede staat, schip wordt voorzien van primer en AF werf standaard. Mail gestuurd naar Padmos ivm openstaande punten van KK en lenssysteem. 
26-02-201(41p)(1igerinspectie 

,. 
Punten zijn naar uit eV0el d. Vuilbeheersplan moet nog uitgewerkt worden. 
22-01-2014 (1G)(?01 - eerlijks: 

 

MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd ; Vaarbevoegdheden, algemeen alarm, bilge alarm mk voor, RI&E, sos afsluiters, radiokeuring 09-2013, 
wachtalarm werkt niet, luchthoorn, navigatie verlichting, magnetisch kompas (2008), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies reddingsvlot aanwezig op de brug, 
noodsturen; non dverlichti ng redringsvlotten 1 vlot 23-12-2013 gekeurd andere van boord ter keuring, brandblussers jrlks gek 09/2013, med uitr gek 10/2011 
overlevingspakken, lampjes 04/2017, blokvesten, vuurpijlen (6*) , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, 
nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boe ilichten , waarschuwingsstickers, gelensd op 
het visruim en voorpiek, stickers gehoor, niet rok4A"tc = i.o. 
CFK : niet gekeurd maar niet in gebruik.Schipper vraagt na bij de eigenaar wat er mee gedaan moet worden. keuren of van boord 
opm kantoor: een herinspectie staat voor 26-02-2014 gepland in de agenda. Geen klasse cert. aan boord. 
11-09-2014°0k 
Storing wegens wegvallende spanning op regulateur hoofdmotor. Dit zonder alarm,. Nieuwe accu's en nieuwe lader met 23volts laagspanningsalarmering gemonteerd. Heden 
ook radiokeuring; epirb batterij over de datum; wordt vervangen. Cert loopt tot ErkTfaeaa rlijkse inspecties nog uit te voeren. 
10-09-2C(1 	49 oogzetting. 
Schip, in schoongespoten staat geinspecteerd Geen aktieve interingen. Vlak en zijden in goede staat. Roer, hakbus en verstelbare schroef geen bijzonderheden. 
Zeeinlaat SBA r, OK, SBV 3"en 56V 4" OK. BBA 1 maal 2"afgeblind, 1 maal 3", 1 maal 1 ''en strontklep OK. Primer, AF en Zinkstukken nieuw aangebracht. 

Opmerkingen voor kantoor 
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30 Rapportnr: 
Inspecteur: N. A. Opgemaakt dd: 17-jan-2018 

Vismerk: kg 8 

Naam schip: EN515 

Object-ID: 33013 

Veraardaturn: 3 oktober 1996 

	

Lengteschip:. 31,51 	Inspectiedd: 17-jan-2018 

	

Tonnage schip: 	 254 	Inspectleplaats: Neeltje Jans 

	

inspectieperiode: 	Jaarlijks -1 	3 jolt 2017 - 	3 Januari 2018 

❑  



(10)(2e) @gmail.corn] 0014 

Woensdag 13 oktober 2021 Datum 

Tijd ochtend 

Locatie Neeltje Jans 

Schip/vismerk Ensis / KG 8 

Type inspectie Tanks inwendig en restpunten 

Opmerkingen/bijzonderheden 

Uw radiokeuring is geldig tot 21-10-2021 

To: 	(10)(2e) 	@gmail.com' 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 9/28/2021 10:25:30 AM 
Subject 21-10-13 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Tue 9/28/2021 10:25:30 AM 
Flyer infoblad inspectie visserii.pdf 

Geachte 
Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze aan. Het werk 
gaat door, maar op een andere manier. 
Bijgaand treft u een flyer aan. Het is de bedoeling dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed doorleest en 
de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
U dient de flyer uit te printen en te ondertekenen en voordat de inspecteur aan boord stapt, moet u de 
ondertekende flyer aan de inspecteur overhandigen. 
Er worden kosten voor een vergeefse reis in rekening gebracht als: 
- de ondertekende flyer niet aan de inspecteUr overhandigd wordt. In dit geval stapt de inspecteur niet aan boord 
voor de noodzakelijke inspecties. 
- tijdens de inspectie blijkt dat de regels niet worden nageleefd. In dit geval zal de inspecteur de inspectie afbreken. 
De kosten voor deze vergeefse reis bedragen C 328,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €328,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. 
Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brengen wij een bedrag van €328,- in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 12:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00. 
Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

Ondersteunend medewerker Toezicht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Ondersteuning en Afhandeling 

Scheepvaart 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

Lt0)(251ijffillent.n1 
www.ilent.n1 
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Inspectie Leeforrigeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat 

Preventtemaatregelen COVID-19 voor inspecteur ILT op locatie 

Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze 
aan. Het werk gaat door, maar op een andere manier. We werken meer digitaal en op afstand als dat 
kan. Sommige controles kunnen op afstand worden gedaan, bijvoorbeeld door digitale ideskhandhaving' 
aan de hand van documenten. De ILT kan dus veel inspecties blijven uitvoeren. 

Fysieke inspecties 
Als we naar buiten gaan, staat de gezondheid voorop. Van onze inspecteurs én van de partijen 
waarmee we samenwerken of waar we toezicht op houden. We voeren risicogericht inspecties op locatie 
uit, waarbij we rekening houden met de coronamaatregelen. Onze inspecteurs zijn uitgerust met 
noodzakelijke beschermingsmiddelen. 

Wat kunt u doen? 
Nu de medewerkers van de ILT weer vaker op locatie komen, vragen we uw medewerking. Ter 
beschenning van uw en onze medewerkers. Maatregelen: 

• Voorop staat het uitgangspunt dat zowel de ILT als uw bedrijf de algemeen geldende RIVM  
richtlijnen in acht nemen. 

• De 1LT-inspecteurs houden zich aan de regels die uw bedrijf heeft opgesteld. 
• Het eventueel benodigde aanmelden bij een portier gebeurt niet in een ruimte waarin de 1,5 meter 

niet kan worden aangehouden. 
• Bij betreden/verlaten van het bedrijf is er een mogelijkheid om de handen te wassen/desinfecteren. 

Zorg voor een goed functionerende handenwasgetegenheid met voldoende zeep. 
• Geef de medewerker van de ILT geen hand. 
• Medewerkers met fysieke klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, (lichte) koorts, 

darmklachten of verlies van smaak blijven thuis. Bij aanwezigheid van medewerkers die deze 
symptomen vertonen, is de 1LT-medewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf. 

• We vragen van u een maximale inspanning om een afstand van 1,5 meter mogelijk te maken. 
• Zorg voor geschikte kantoorvoorzieningen wanneer de ILT-medewerker (administratieve) 

werkzaamheden op het bedrijf verricht: 
o Een werkplek, waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is en een afstand van 

minimaal 1,5 meter gerealiseerd kan warden. 
n De apparatuur en de werkplek waar de ILT-medewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt 

graag zo hygiénisch mogelijk houden. 
• Een inspectie stopt als het volgens de inspecteur niet veilig genoeg is. 

Deze maatregelen zijn belangrijk om de verdere verspreiding van het Coronavirus maximaal te kunnen 
controleren. 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

Verklaring 
Ik heb bovenstaande tekst gelezen en houd mij aan de afspraken. 

Naam 
Functie 
Datum 
Handtekening: 
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Cc: 	(10)(2e) 	1. - ILT[ 	(10)(2e)  
@ILenT.nl] 
ilent.nl] 

0016 To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ (1.0)(2e) 

Van: 	(10X2e) 	- ILT < 
Verzonden: maandag 4 oktober 2021 15:18 
Aan:  10)(20)  ,  0)(20 	e) - ILT < 
Onderwerp: FW: KG 8 

@ILenT.nl> 

@ILenT.n1>; 0)(2e) 

1'0)(2e) 

0)(2e)  @ ilent.nl> - ILT < (-10)(2e) 

From: 	(10)(2e)  (2e) ( 0)(2e) - ILT 
Sent: 	Tue 10/5/2021 9:08:31 AM 
Subject RE: KG 8 
Received: 	Tue 10/5/2021 9:08:32 AM 

Hey (10(20) , 

Uit het stabiliteitboek kan ik niet zien of er ballast tanks zijn met zee-aanzuig. Wel heeft het schip 2 ballast tanken maar worden 
deze niet gebruikt in de beladingtoestanden. Dus kwa stabiliteit geen probleem. 

Groet( 

Beste collega's 
Kunnen jullie dit gekeurde stabiliteitsboek nakijken of er ballastwatertanks zijn met zee-aanzuig mogelijkheid ihkv Ballastwater 
verdrag? 
Bedankt alvast, 
(10)(2e) 

Van: 	(10X2e) 	55)(21i) - ILT 
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 10:02 
Aan: :10)(2e'@padmos.n1' .:(10)(2e@padmos.nl> 
Onderwerp: KG 8 

Goedemorgen, 

Hierbij doe ik u in de bijlage het keuringsresultaat toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

ig)(2e 
Medewerker Toezicht. 

Inspectie Leefomgeving enTransport 
Vergunning verlening Zeevaart/Unit Visserij 

Weena /23 (ingang C, le verdieping>) 
3013 AM ROTTERDAM 

Postbus 16191 
2500 BD DEN HAAG 

T ( 1311, 088 4890000 
F (+31) 

E 	 Olent. nl 
ilentml 

230620 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: 131 (0)70 456 40 40 
E-Ma ik ((10)(2c1)1ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

(10)(2e) -  RapportNr: 	44 Inspectieperiode: 	 5 
Periode(Cyclus): 	 5 

Inspectiedatum: 	15-9-2021 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Neeltje Jans 

0017 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VIgNr. Omschrijving 	 Akk. ILT 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 	 *Ij 

_.;11 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 	 Ati 
32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 	 .21 
34 	1 	Certificaten geviseerd 

37 	1 	geviseerd, maar afspraak gemaakt dat we na 6 maanden terug komen voor voortgang, dit moet bewaakt worden 	Je] 
op de lijst. 

40 	1 	Opermkingen moeten vóár 31 januari 2021 afgenomen zijn door ILT, anders geen visering meer mogelijk 	•71 

43 	1 	Volgende droogzetting 5-jaarlijkse. Had nu moeten gebeuren, maar kwam "even" tussendoor. 

44 	1 	Certificaten vernieuwen(kortlopend) na herinspectie 	 _J 

Uitgevoerde inspecties 

Uitstel: 	Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Vernieuwing 	 NVT 	 15-9-2021 
Inwendig 5 jrlks 	 NVT 	 15-9-2021 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 

Opmerkingen: 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	Voor einddatum Schriftelijk 	7 
certificaat 	afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting. 
Rapport 39: droogzetting mag uitgesteld worden tot April 2021, dan ook 5 
jaarlijks en schroefas beoordelen. 

41 	6 	Tijdens onderhoudsbeurt hoofdmotor 2022 S.I. uitnodigen voor endoscopie Zie onderstaand Verzoek 
verslag 	herinspectie 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: 131 (0)70 456 40 40 
E-Mail: 1(10)(201LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

44 	1 	Isolatie aanbrengen op uitlaatgassen spruitstuk hulpmotor voorschip 
	Voor einddatum Nw afspraak 

certificaat 	maken 

44 	2 	Isolatie hulpmotor hoofdmachinekamer rond turbo en 
	

Voor einddatum Nw afspraak 
uitlaatgassenspruitstuk ontbreekt/los 

	 certificaat 	maken 

44 	3 	Reddingsboeien nalopen op scheepsnaam en reflectie-tape 
	

Voor einddatum Nw afspraak 
	

El 

certificaat 	maken 

44 	5 	Diverse hangende electrakabels voorzien van metalen tie-raps 
	 Voor einddatum Nw afspraak 

certificaat 	maken 

44 	6 	1 brandstoftank aanbieden voor Inspectie 
	

Voor einddatum Nw afspraak 
certificaat 	maken 

44 	7 	Recente zeekaart vaargebied aanschaffen 
	

Voor einddatum Nw afspraak 
certificaat 	maken 

44 	8 	Opblaasbare vesten keuren 
	 Voor einddatum Nw afspraak 

	
1] 

certificaat 	maken 

Verslag: 
Datum: 15-9-2021 Korte omschrijving: Vernieuwing+inwendig 

0017 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 
	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 

Schipper: 

43 	1 	Volgende droogzetting 5 jaarlijkse: afsluiters onder waterlijn open, 	Zie onderstaand 	Nw afspraak 	_.] 

(anker)ketting uitgelegd in dok, lensbiok open 	 verslag 	maken 

15-09-2021(10)(2e) R44: 
INW: Voorpiek, achterpiek, SB drinkwatertank, BB drogetank voor MK (lichte roestvorming, maar constructief in orde) Lensblok 2 
afsluiters open=> in orde. 
Vernieuwing. Gezien/getest: Wachtalarm, noodverlichting, brandkleppen, reddingsboeien, overlevingspakken, bilgealarm, 
nav.verlichting, pyro's, lensen met 2 pompen, snelafsluiters, wachtalarm met doorzetting, etc 	 

Datum: 23-4-2021 	Korte omschrijving: Droogzetting 

22-04.2021i10)(20243: Schip ligt droog bij Maaskant via Padmos. Schip Is vergeten afspraak te maken. Daarom tussendoor de jaarlijkse 
droogzetting gedaan, had achteraf de 5 jaarlijkse moeten zijn. Onderwaterschip zag er netjes uit. Roer geen speling, Onderwaterafsluiters 
heeft bij enkele doorvoeren wat aangroei van mossels=> bemanning gaat dit weghalen. Rondje afsluiters boven de waterlijn gezien en in 
orde. Anodes venieuwd waar nodig. AFS standaard international systeem. 

Datum: 27-1-2021 	Korte omschrijving: Jaarlijks covid + restpunten 

27-01-2021 1 0}(2eR.42: Covid lijst doorgenomen en certificaten nagelopen. Lenssysteem gestest met 2 pompen in MK. Rondje over schip 
gemaakt. Restpunten Kim staalwerk nagelopen=> alles verholpen. BWMC: 1 tank en kan alleen gevuld worden met slang in ontluchting. 
Analyse smo. Sample keerkoppeling gezien.> in orde. 

Datum: 13-1-2021 	Korte omschrijving: Homo+KK 

13-01-2021(10)(20.41: Samen met monteur Padmos hoofdmotor inwendig bekeken. Hoonpatroon van alle cilinders nog goed zichtbaar. 
Cl1.6 licht veegje, kleppen hebben een randje maar nog voldoende dikte, mooie sluitrand (20.000 draaiuren). Reductiekast(geen KK wel 
CPP) via ontluchtingsklepje bekeken met de endoscoop maar slecht kleinstukje kunnen bekijken. Stukje van de vertanding bekeken.> net 
loopvlak. 
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0)(20) @gmail.com] 0019 

woensdag 15 september 2021 Datum 

Tijd ochtend 

Neeltje Jans - Roompothaven Locatie 

Schip/vismerk ENSIS / KG 8 

Type inspectie Vernieuwen certificaten 

To: 	(10)(28) 	1@gmail.com' 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 9/7/2021 12:24:46 PM 
Subject 21-09-15 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Tue 9/7/2021 12:24:46 PM 
Flyer coronamaatregelen aan boord.pdf 

Geachte 	(10X2e). 
Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze aan. Het werk 
gaat door, maar op een andere manier. 
Bijgaand treft u een flyer aan. Het is de bedoeling dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed doorleest en 
de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
U dient de flyer uit te printen en te ondertekenen en voordat-de inspecteur aan boord stapt, moet u de 
ondertekende flyer aan de inspecteur overhandigen. 
Er worden kosten voor een vergeefse reis in rekening gebracht als: 
- de ondertekende flyer niet aan de inspecteur overhandigd wordt. In dit geval stapt de inspecteur niet aan boord 
voor de noodzakelijke inspecties. 
- tijdens de inspectie blijkt dat de regels niet worden nageleefd. In dit geval zal de inspecteur de inspectie afbreken. 
De kosten voor deze vergeefse reis bedragen C 328,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Aanvullende inspecties: 
SS-Inwendig - graag bespreken welke tanks er 
leeg en schoon aangeboden moeten worden 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €328,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. 
Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brengen wij een bedrag van €328,- in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 12:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00. 
Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

(-10)(2e) 
Ondersteunend medewerker Toezicht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Ondersteuning en Afhandeling 

Scheepvaart 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

1:10)(2~ 
www.ilent.nl   
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0021 
NavCom 

To: 	visserij (10)g0)@ILenT.n11 
Cc: 	1(10)(24.10)(24 (10)(2e)  ©demaritime.n1]; NavCom Inspection & Consultancy B.V1 
l&G 0)(2 iiinavcorn.org] 
From: 	NavCom Inspection & Consultancy B.V. 
Sent: 	Wed 9/15/2021 3:06:56 PM 
Subject KGB ENSIS ILenT Radio Survey 15/9/2021 te Neeltje Jans 
Received: 	Wed 9/15/2021 3:07:12 PM 
KG8 ENSIS - NAVCOM SERVICREPORT 15-09-2021.pdf 
KG8 ENSIS - NAVCOM AIS SERVICE REPORT 15-09-2021.pdf 
KG8 ENSIS - NAVCOM BATTERY SERVICE REPORT 15-09-2021.pdf 
KG8 ENSIS - NAVCOM EPIRB SERVICE REPORT 15-09-2021_pdf 
KG8 ENSIS - NAVCOM SART SERVICE REPORT 15-09-2021.pdf 
KG8 ENSIS - ILT.138.05 Report GMDSS Radio Survey 15-09-2021PRINT.pdf 

0)(2% navcom.org]; (10)(2e) 

Goedemiddag, 
Als bijlage rapportage van het ILenT radio survey van vandaag 15/9 op de KG8 "Ensis". 
Na reparatie/vervanging van VHF/DSC door DE Maritime zullen wij dit door middel van een re-inspection aan ILenT rapporteren. 
Met vriendelijke groet, 

Surveyor/Consultant Navigation & Communication 

avc,o 
MG/MONS. Ce#111,1TANCI 

1749  

Huygenhoekring 6, 1705HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
1.  +31 (0)  (10)(2e)  f 00)(20  navcom.org  
wvav.navcom.org  

230624 



SURVEY REPORT TASK 	KG8 ENSIS - ILT 15-09-2021 

EPIRB 
GMDSS handheld 
SART 

Expiry dates of GMDSS items: 
Battery: 
Nr. 1 
Nr. 1 

0022 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  I EMYrahavcom.org  
T; +31 (0)I 	t7u)(2erl 
Chambre of Commerce Amsterdam 
34138969 

Vessel 
Owners 
Agents 
Porth and Berth 
Invoice to 
Owner's order no 

: KG8 ENSIS 
: SEAFARM B.V. 
: - 
: NEELTJE JANS 
: DE MARITIME 

110) 2eKM2ffl)  

IMO No. : 6413297 
Call Sign : PDXM 

MMS, No. : 246364000 
Flag NETHERLANDS 

Date Keel laid : 01 January 1964 
Class Society & Cert. Date : ILT 31/10/2021 

IACS 
230868 

10 - 2025 
03 - 2024 
09 - 2025 

HRU: 	10 - 2022 
Nr. 2 	03- 2024 
Nr. 2 

Nr. 3 

CARRIED OUT A SAFETY RADIO SURVEY ON BEHALF OF ILT/ NL FLAG. 

ISSUED ILT SAFETY RADIO SURVEY REPORT. 
ISSUED NAVCOM REPORTS FOR EPIRB, SART, AIS, GMDSS I3ATTERY TEST. 

VHF/DSC SAILOR RT4801 DEFECTIVE DSC ALERTING TO BE REPAIRED. 
SART JOTRON TRONSART BATTERY TO BE RENEWED. 

PLEASE INFORM RADIOSURVEYOR AFTER CLEARING MENTIONED ITEMS. 
TEL: 4MIEggiffial,~NAVCOM.ORG  

Pdf copies to be sent by e-mail to: 
ILT 

Date Name of surveyor Until From 
(10)(2e) 15 / 09 

Labour Travel/Work/Travel Extra Ad min time 
From Until/Fr Until/Fr Until Mileage 
07.30 08.15 12.00 12.30 120 km 

Service rendered I subject to genera! Iservicej condilions of NavCom InspectIon & Consultancy B.V. 

(10)(2e) 

Surveyor Date: 15 September 2021 
NEELTJE JANS 
Master sign. & Ships stam 



Name of ship: 
Cali sign: 
MMSI number: 
Port of registry: 
IMO Number: 
Gross tonnage: 
Date keel laid: 

KG8 ENSIS 
PDXM 
246364000 
KORTGENE 
6413297 
254 
01 January 1964 

1. Installation details 

0023 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  I E00)(20)-lavcom.org  
T: +31 (0)1 	ti0K2e) 	1 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST REPORT 
According MSC 1/Circ 1252 

 

  

1.1 AIS transponder type: 	SAILOR 6280 
	

OK 

1.2 Type approval certificate 	 OK 

1.3 Initial installation configuratiori report on board? 
	

OK 

1.4 Drawings provided? (Antenne-, AIS-arrangement and block diagram) 
	

OK 

1.5 Main source of electrical power, 	 OK 

1.6 Emergency source of electrical power, 	 OK 

1.7 Capacity to be verified if the AIS is connected to a battery 	 OK 

1.8 Pilot plug near pilots operating position? 
	

NA 

1.9 120 V AC provided near pilot plug? (Panama and St. Lawrence requirement) 
	

NA 

  

  

2. AIS programming - Static information 

MMSI number OK 2.1 

2.2  IMO number  OK 

2.3  Radio call sign  OK 

2.4  Name of ship  OK 
••• 	 

2.5  Type of ship  OK 

2.6 OK Ship length and beam 

2.7 Location of GPS antenna OK 

3. AIS programming - Dynamic information 

Ships position with accuracy and integrity status (Source: external GNSS) 
	

OK 

Time in UTC (Source: internal GNSS) 
	

OK 

Course over ground (COG) (wilt fluctuate at dockside) (Source: external GNSS) 
	

OK 

Speed over ground (SOG) (zero at dockside) (Source: external GNSS) 
	

OK 

Heading (Source: Gyro) 
	

OK 

3.1 

3.2 

3,3 

3.4 

3.5 

3.6 OK Navigational status 

    

3.7 Rate of turn, where available (ROT) 
	

NA 

 

3.8 Angle of heel, pitch and roll, where available 	 NA 

 

    

    

1/2 
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NavCom inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 6 I 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org 	0)(20avcom.org  
T: +31 (0)255 52596 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

4. AIS programming voyage related information 

IACS BUREAU VERIrns 
Cretrti,:airo n 

0023 

4.1  Ships draught  OK 

4.2  Type of cargo  OK 

    

    

4.3 Destination and ETA (at masters discretion) 
	

OK 

 

    

    

    

4.4 OK Route plan (optional) 

4.5 Short safety-related messages 	 OK 

5. Performance test using measuring instrument 

Frequency measurements AIS ch. 1 and 2, GMDSS ch. 70 
	

OK 

Transmitting output, AIS ch. 1 and 2, GMDSS ch. 70 
	

OK 

Polling information ch. 70 
	

NA 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 OK Read data from AIS 

5.5 OK Send data to AIS 

    

    

5.6 Check AIS response to ''virtual vessels" 
	

NA 

 

    

6. "On air" performance test 

Check reception performance 	 OK 

Confirm reception of own signa) from other ship/VTS 
	

OK 

Polling by VTS/shore installation 
	 OK 

Electromagnetic interference from AIS observed to other installations?: 

NONE OBSERVED 

Remarks: 

NIL 

The AIS has been tested according to IMO SN/Circ.227 and resolution MSC.74(69), annex 3 

6.1 

6.2 

6.3 

(<10 Name of Radio lnspec 
(10)(2e) 

Date and Place 

15 September 2021 

NEELTJE JANS 

Please retain on board with ship's papers until next survey 
Service rendered is subject to general (service) conditions of NarCom inspection & Consultancy &V. 

230872 
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NasyCom 

IACS 150 9C01 

HUM 	Vf OiiAS 
Cen.fr.,,n 

0024 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  l  En0)-(20havcom.org  
T: +31 (0). 	(10)(2e) <I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

230874 

ANNUAL GMDSS BATTERY CAPACITY TEST REPORT 
(Tested to meet the requirements of SOLAS Chapter IV Reg. 13.6.2) 

Ship's name 	KG8 ENSIS 	 IMO No. 	 6413297 
Call Sign 	 PDXM 	 MMS! No. 	 246364000 

GMDSS BATTERY TYPE 
	

LEAD-ACI 	D 

VOLTAGE 
	

24.0 Volts 

CAPACITY (Ah) 
	

140 Ah 

SP. GRAVITY / CELL VOLTAGE (Measured) 	 SG 1.275 

BATTERY CONDITION 	 GOOD 

RESULT OF TEST 	 PASSED 

BATTERY TEST METHOD* (See below for chosen method) 	 2 

* 1. Digital battery analyser 
* 2. Running the station with all equipment switched on for at least 2 hrs on reserve 

battery power while testing the entire station, including MF testing. 

This certificate is to certify that the reserve GMDSS battery capacity has been tested 
in accordance with SOLAS Chapter IV, regulation 13.6.2. 

"The capacity of the battery or batteries shall be checked, using an appropriate method, at intervals not 
exceeding 12 months, when the chip is not at sea" 

Date and Place 
15 September 2021 
NEELTJE JANS 

Name of R 
00)(2e) 

(i(j)C 
Please retain on board with ship's papers until next survey 

Service rendered is subject to genera! (service) corditlons of NevCorn Inspcction & Constttancy B.V. 



12 If possible, checking emission on the 121.5 MHz frequency using the self-test mode or 
an appropriate device to avoid activating ot the SAR system : 

14 
After test, remounting EPIRB in its bracket, checking that no transmission has been 
started : 

IACS iSO RA:d 

BUREAU VERITAS 
Re,RE,poon 

or Call Sign N/A X N/A 

or Serialised N/A X N/.A 

X 1.b 	Checked float free mounting : 

X 2.a 	Checked presence/condition of lanyard : 

X 2.b 	Checked neat stowage of lanyard : 

X 2.c 	Checked lanyard not fastened to bracket or vessel : 

X 3 	Visual inspection for defects : 

X 4 	Carrying out the self-test routine : 

X 5 	Checking of markings : 

X 15 HEX ID 9EC9054A34D34D1 

X 5.b 	Brief operating instructions : 

X 5.c 	EPIRB serial number : 	704-009667 

X 5.d 	Due date service SBM provider (not exceeding 5 years) : 	1012025 

X 6 	Checked programming according flag state requirements (state which method) : 

X 7 	Checked decoded signal corresponds with indentification assigned to the vessel . 

OK 8 	Checked registration through documentation or flag state authority : 

X 9 	Expiry date of battery : 	10 - 2025 

X 10 	Checking of Hydrostatic release and its expiry date. as 10 - 2022 

X 
11 	Checking emission in the 406 MHz band using the self-test mode or an appropriate 

device to avoid transmission of a distress signal to the satellites : 
Measured frequency: 	406.040 	Mhz  

X 

X 13 	Checked maintained by SBM provider, at intervals required by the Administration 

X 

X of 	 g instructions 

WaréfirtálA 

1.a 	Checked location : X OK 

5.a 	Correct labeling of decoded EPIRB ID nr./Beacon ID number. 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

MMSI 246364000 X OK 

OK 

OK 

OK 

MMSI 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

Name of Radio (10)(2e) 
ltZ0) 

n 

(10)(2e) 

bate and Place 
5 September 2021 

NEELTJE JANS 

15 	Verifyin 

n. 	• i riease et in on ooara with snpII  s papers until next survey 
Service rendered is suoject to genera) (service) conditions of NavCom inspection & Consultancy D.V. 

0025 
NavCom lnspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  1 E(~avcom.org  
T: +31(0) 001(Ze) I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

230878 

ANNUAL TESTING OF 406 MHZ EPIRB 
Ref. MSC.1/Circ. 1040/Rev.1 

Ship's name 	KG8 ENSIS 	 IMO No. 	 6413297 
Call Sign 	PDXM 	 MMSI No. 	 246364000 
Make of EPIRB 	SAILOR 	 Serial No. 	 704-009667 
Type of EPIRB 	 4065 



0025 
15/09/2021, 09:25 
	 Beacon information: 

EPIRB Test Report 
Beacon Data 
Beacon manufacturer: 
Beacon name: 
Beacon model: 
Beacon serial number: 
Beacon frequency: 
Bracket type: 
Bracket serial number: 
Hydrostatic release expiry: 
Battery expiry: 
Attached lanyard test 
Beacon Location 
Vessel name:  

SAILOR 
Satellite EPIRB 
SAILOR 4065 EPIRB 
704-009664 
406.040 MHz 
Auto Release/float-free 

10-2022 
12-2031 
OK 

ENSIS 

Test Results 
Frequency measured: 
RF level measured: 
Status: 
Message decoding: 
Hex message: 
Message format: 
Protocol: 
Country code: 
Unique ID: 
Decoded message: 

406.039,9 MHz 
215 
Passed 
BCH code check ok 
FFFEDO4F6482A51A69A68EED72D0 
Short format - Self-Test mode 
Maritime User Protocol 
246 
9EC9054A34D34D1 
MMSI: 364000 Specific beacon: 0 
Aux. device type: 121.5 MHz 
Automatic and manual activation. Emergency code data not 
entered 

Date for next shore-based 
maintenance: 10-2025 

Test Instrument 
Serial number: 
Calibration due: 
Test Performed 
Time / Date: 
Company: 
Test responsible: 
Signature: 

Futronic MKII Test Box 
01887 
27-08-2023 

09:20:55 15-09-2021 
NAVCOM  l&C 

10)(2410)(2)  (10)(2e) 

(10)(2e) 

Futronic MKII Maritime Communications Test Box manufactured by 
	

A\  DANPHONE 

file:///C:/EPIRB/OUTPUT.HTML 	 1/2 

230878 



Date and Place 
15 September 2021 
NEELTJE JANS 

1 on board with ship's papers until next survey 

Name of Radio Inspector 

( 0)( 	) 

0 2e) 

SART 1 SART 2 

SART Manufacturer JOTRON 

Type & Model TRON SART 

Serial Number 25397 

Battery expiry date 09-2025 

Mounting location NAV. BRIDGE 

Test instrument type or Radar used FUTRONIC+ RADAR 

PASSED Result of test 

OK Presence of operating instructions 

OK Lanyard OK and installed correctly 

OK Ships name displayed 

OK Visual inspected for defects 

Test resuits OK OK 

IACS 

0026 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  j 8:fOrahavcom.org 
T: +31(0)1 	(10W2e) 	I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

PERIODICAL TESTING OF SART 

Ship's name 	KG8 ENSIS 
	

IMO No. 	 6413297 
Call Sign 	 PDXM 

	
MMSI No. 	 246364000 

Service rendered is subject to genera (service) conditions of NavCom Inspection & Consultancy B.V. 

230882 



0027 

Human Environrrient and Transport 
Inspéctorate 
Ministry of infrastructure 
and Water Management 

Send the form to :10)(2gPilent.n1 or send to 
Inspectie leefomgeving en Transport /scheepvaart 
P.O. Box 16191.'2500 BD Den Haag 

Report 
G•MDSS Radio survey 

Additional information 
(+31) (0)88 489 00 00 1 www.ilent.n1 

Details ship 
1.1 	Name of the ship 	 IENSIS  

12 	SI number and Callsign 	 J 33013 	 J PDXM  

1.3 	Fishing registration and IMO nu m ber 	 j KG8 	 16413297 

1.4 	Gross tonnage and Length of the ship 	 i 254 	 I 31,51m 

1.5 	Date of keel and Year of build 	 101-01-1964 	 11964 

1.6 MMSI 	 1246364000 

2.1 	For which sea areas is the ship certified to 
operate in? 

Sea areas certified to operate 
■ Al 	 ❑ 	+ A2 	 ❑  + A2 (exisung fishery) 

3 	+ A2 + A3 (SES) 	❑  Ai Aa + A3 (MF/HF+NBDP) 	+ Aa A3 4-  A4  

3 EU zoo9/45 Class A 	❑  EU zoo9/45 Class B 

3 EU zoo9/45 Class C 	❑  EU 2009/45  Class D  

3 	Details survey 
3.1 	Reason for the radiosurvey 

3.2 	Is the radio installation in efficiènt working 
condition? 

3.3 	Sport fishing vessel 

3.4 MaIntenance 

3.5 	Radio station licence conform actual situation  

3 Inital 	■ Periodical 	❑  Renewal 

• Re-inspection of date:  

3 Yes (no deficiencies) 	■ No (see deficienties at 5.1) 

E. 	Lin til 3o' (Sea area Al) 	❑  Until 35' (sea area A2) 

• Duplication  

■ Ship's name 

■ Callsign 

■ Shore-based maintenance 

■ Owner 

■ MMSI 

3.6 	Ship wasinspected according to which 
	

❑  EU 2oo9/45 
	SOLAS 	n Comrnerdal CruisingVessels 

regulations? 	
■ Fishery Act 	❑  Regutations Safety Seagoing Vessels - Annex 2 (LYz Code) 

❑ Regulations Safety Seagoing Vessels -  Annex 3 (ships up to 24 m.) 

❑ Other:  

38.G5 I of 16 

230889 



15-09-2021  

0027 

Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport inspectorate 
Mlnistry of Infrastructare and Water Management 

4.1 	Name surveyor company 

4.2 	Name radio surveyor 

4.3 	Place and date 

4.4 	Signature 

5.1 	Deficiencies (to be rectified before departure) 

Signature 
NavCom Inspection & Consultancy B.V.  

Neeltje Jans  

L 

Deficiencies/ remarks 

5.z 	Remarks (to be rectified as agreed by radio 
surveyor) 

5,3 	Has the list of deficienties and/or remarks been 
signed by master/officer/representative? 

6.1 	Name master or officer or representative 

6.2 	Signature  

VHF/DSC SAILOR RT4801 HANDSETIBRACKET TO BE REPAIRED 

NIL 

■ Yes 	D No 

Signature 
> 	Noted on behalf of ship's or yarcfs or compony's management 

(10)(2e):   

Ilt138.05 i aoft6 

230889 
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0027 

Report GMDSS Radio survey 
Human Emirontnent and TranspottInspectorate 
Mirrisoy of Infrastrucrute acid Water Aimuvernent 

7 	General 

7.1 	There is a designated holder of appropriate radio certificate having prima),  responsi bi lity for 	 ■ Yes D No 	D N/A  
rad locommunications duringdistress 

7.2 	On board passenger ships there is an assigned holder of appropriate certificate perforrning only 	 D Yes D No ■ N/A  
radiocomrnunications during distress incidente 

7.3 	Ming able to initiate transmission of distress alerts by GMDSS radio installations from the position from which 	■ Yes D No 	D N/A  
the ship is normally navigated 

7.4 	There are radio records (leg) available on board and properly kept 	 [7 Yes n No 	• N/A  

7.5 	Radio emergency lighting for adequate illumination of the radiocontrols for operating all GMDSS radio 	 1111 Yes  n No 	n N/A  
equipment 

7.6 	Radio installations clearly marked with callsign, Mfv151 and °titer radiocodes/numbers 	 ■ Yes D No 	D N/A  

7.7 	Adequate and up to date radionautical publications for the intended voyage 	 • Yes D No D N/A  

7.8 	There are adequate spare paas and Cools 	 • Yes D No D N/A  

7.9 	Existing required GMDSS radio equipment conform MED 96/98 (wheermark) or Administration List of Type 	■ Yes D No D N/A  
Approved Equipment 

7.10 Replaced/renewecl required GMDSS radio equipment conform latent amendment MED 96/98 (wheelmark) 	D Yes D No IE N/A  

Antennas (S ES, AIS-VHF, MF, VHF, G PS, Navtex, etc.) 

8.1 	Correct siting 	 ■ Yes n No n N/A  

8.2 	Correct polarisation 
	

• Yes Cl No Cl N/A  

83 	Absence of defects 
	

■ Yes D No D N/A  

8,4 	Correct coaxial tables and connectors 
	

■ Yes D No D N/A  

8.5 	No water penetration i nto the anten na cable 	 1111 Yes D No Cl N/A  

8.6 	Safely away from interfering high-power energy sources 
	 ■ Yes CI No D N/A  

8.7 	Withstand the strain from swaying and vibration 
	

■ Yes Cl No 	Cl N/A  

8.8 	If wire antenna; protected against breakage by"wea k link" 
	

■ Yes D No D N/A  

8.9 	Tuner satisfactorily earthed 
	

• Yes Cl No D N/A 

8.10 Correct insulation 
	

Nl Yes UI No 	n N/A  

8.11 MF/HF antenna protected against beingtouched accidentally 
	

• Yes n No 	n N/A  

8.12 Safe distante to other antenn as 
	

■ Yes Cl No D N/A  

9.1 	Ma nufacturer 	[SA I LOR 

g2 	Type 	 J  6280  

93 	AIS operates from: 	- Main source of energy 	 • Yes Fl No UI N/A  

Emergency source of energy 
	 n Yes n No'• N/A  

External GPS 
	

al Yes CI No Cl N/A  

Annual test report issued (copy to be attached to this rep:mt) 
	

III Yes D No D N/A  

9.5 	In efficient working condition 
	

• Yes n No n EVA  

* 	• Exisrinq sa ging passengerships <3oogt engaged in dornestic trade may be exempted 

ILT.130.05 1 3 of 16 
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Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transponlnspectorate 
Ministry oflafrastructure and Water Manyment 

10 	Primary VH F 

roJ 	Ma nufacturer 	1  SAILOR  

to.z Type 	 I RT4801  

10.3 Measuring - Output High Power 120,4 	W 	 II Yes ❑  No 0 N/A  

- Reflected Power 	10,4 	W 	■ Yes ❑  No ❑  N/A  

- Output Low Power 10,7  	Yes D No O N/A  

- Deviation 	[4800  	Hz 	 ■ Yes fl No  n N/A 

- Frequency tolerance 1+309 	Hz 	 11111 Yes n No  Cl N/A  

to.4 VHF operafes from: 	- Main source of energy 	 ■ Yes ❑  No 0 N/A  

- Emergency source of energy 	 EI Yes 0 No ■ N/A  

- Reserve source of energy 	 • Yes ❑  No n N/A  

10.5 Control of VHF on n avigation bridge convenient to the conning position 	 • Yes 0 No n N/A  

10.6 Correct operation of controls (e.g. PTT-switch, sq u el ch, volume, DW, q uick select i6, etc.) 	 1111 Yes 	0 No 	0 N/A  

10.7 Correct readability display unit 	 • Yes 0 No 	0 N/A  

1o.8 Correct operation on channel 6 -13 -16 	 E Yes Cl No n N/A  

10.9 Correct opera tion on chann els for genera! communications 	 ■ Yes D No 0 N/A  

10.10 Correct reception and audibility 	 ■ Yes El No, n N/A  

11 	Primary VHF DSC controller including watchkeeping receiver 

Ma nufacturer and 
type 
(only if seperated from 
primary VHF) 

11.2 Provided with autornatic position update from: 

- GNS5Manufacturer 1JRC 

- GNS5 Type 	IJLR-21 

11.3 GNSS induding NMEA box operates from: 	 - Main sou rce of en ergy 	 a Yes n No n N/A 

- Emergency source of energy 	 n Yes n No ei N/A  

- Reserve source of energery 	 ■ Yes n No n N/A  

11.4 Separated VHF DSC con troller/watchkeeping recenter operates front: - Main source of energy 	 13 "(es 0 No 	■ N/A  

- Emergencysource of energy 	 ❑  Yes ❑  No II N/A  

- Reserve source of energy 	 ©Yes ci No • N/A  

11.5 iv1M5Iprogrammed conform shi p radio I icence 	 l• Yes n No 171 N/A  

11.6 Protected against inadvertent activation of alarm buttons) 	 E Yes 0 wo n N/A  

11.7 Correct date and time • Yes n No n N/A 

Nl 0.8 	Correct operatio n of controls 	 Yes 1:1 No 	cl N/A  

11.9 Correct readability display unit 	 111 Yes 	0 No 	Cl N/A  

11.10 Correct transmission on ch.7o (checked by means of test equipment) 	 • Yes E:I No 0 N/A  

tui 	Correct reception on watclikeeingreceiver (transmitted by test equipment) 	 • Yes D No D N/A  

11.12 Correct visual/audible DSC alarm 	 ■ Yes Ll No 0 N/A  

11.13 Watchkeeping receiver capable of mai ntaining contin nous watch 
	

11 Yes n No n N/A  

ILT.I38.o5 1 4 ,016 
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Report GMOSS Radio survey 
Roman Environment and Transportinspectorate 
Ministry of Infragructure oud IlkiwManteerrient 

12 

12.1 Ma nufacturer 

12.2 Type 

Duplicated VHF 

12.3 Measuring - Output High Power 	 ❑  Yes 0 No ❑  WA  

- Reflected Power 	1. 	 ❑  Yes ❑  Nó ❑  N/A  

- Output low Power 1, 	Yes D No El N/A  

- Deviation 	 fl Yes n No n N/A 

- Frequency tolerance J 	 Hz 	 n Yes n No ❑  N/A  

12.4 Duplicated VHF operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No D N/A  

- Emergency source of energy 	 D Yes D No ❑  N/A  

- Reserve source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

12.5 Control of VHF on navigation bridge convenient to the conning position 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

12.6 Correct operation of controls (eg. PTT-switch, squelch, volume DW, quick select 16, etc.) 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A  

12.7 Correct readability display unit 	 ❑. Yes ❑  No ❑  N/A  

12.8 Correct operation on channel 6 -13 - 16 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

12.9 Correct operation on channels for genera) communications 	 ❑  Yes  ❑  No  ❑  N/A  

12.10 Correct reception and audibility 	 ❑  Yes n No 0 N/A  

73 	Duplicated VHF DSC controller 

13.1 Ma nufactur er and 	1  
type 
(onlyifsaperated from I 	  
Dupiicated VHF) 

13.2 Provided with automatie positron update from: 

- GNS5 Manufacturer I  

- GNSS Type 

13.3 GNSS induding NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A 

- Emergency source of energy 	 n Yes ❑  No ❑  WA  

- Reserve source of energery 	 n Yes n No ❑  N/A  

13.4 Separated 111-IF DSC controller/watchkeeping receiver operates from: - Main source of en ergy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

- Emergency source of energy 	 El Yes ❑  No ❑  N/A  

- Reserve source of energy 	 D Yes ❑  No ❑  N/A  

13.5 MMS! programmed conform chip radio I icence 	 ❑  Yes fl No ❑  N/A  

13.6 Protected against Madvertent activation of alarm button(s) 	 n Yes ❑  No n N/A  

13.7 Correct date and time 	 Cl Yes  n No  fl N/A 

13.8 Correct operation of controls 	 ❑  Yes 0  No  ❑  N/A 

13.9 Correct readability display unit 	 ❑  Yes D No ❑  N/A  

13.10 Correct transmission on ch.7o (checked by means oftest equipment) 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

13.11 Correct reception on ch.7o (transmitted by test equipment) 	 ❑  Yes 0 No ❑  N/A  

13.1z Correct visual/audible DSC alarm 	 D Yes ❑  No D N/A  

11:110.05 5:of 16 
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Report GMDSS Radio survey 
Huma n Environment and TransportInspectorate 
Ministry ofInfratructure mul Wutet bioffletrient 

14 	MF radiotelephony 

14.1 Manufacturer 

14.z Type 

14.3 Measuring 13E on 	2182 kHz 

- Output High Power 	I 	 W 	11 Yes Cl No ❑  N/A  

- Reflected Power 	j 	 W 	D Yes n No 0 N/A  

- Frequency tolerante 	1 	 Hz  	 n Yes n  No n N/A 

14.4 MeasurIng 12.E oh 	21875 or 2177 kHz 

- Output High Power 	L 	 W 	❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

- Refiected Power 	 Yes 0 No D N/A  

14.5 MF operates from: 	- Main source of en ergy 	 0 Yes Cl No Cl N/A  

- E tnergency source of en ergy 	 D Yes ❑  No 0 N/A  

Reserve source of energery 	 ❑  Yes 0 No D N/A  

146 	Correct antenna tuning in MF band 	 0 Yes C7 No D N/A  

14.7 Correct modulation on 13E and lzB 	 D Yes ❑  No Cl N/A  

14.8 Correct operation of controls 	 D Yes D No  D N/A 

14.9 Correct readability display unit 	 n Yes n No n NIA  

14.10 Correct operation on ziaz kHz 	 D Yes EI No D N/A  

14.11 Correct operation on frequenties for general communications 	 D Yes D No D N/A  

14.12 Correct reception and audibillty 	 ❑  Yes D No D N/A  

15 	MF DSC controller including 2187,5 kHz watchkeeping receiver 

15.1 Manufacturer and 
type 
(onlyifseperated 
from MF) 

15.2 Provided with automatie position update from: 

15.3 GNSS Manufacturer 

15.4 Type 

15.5 Separated MF DSCcontrolier includingWatchkeepingreceiver operates frorn: 	- Main source of energy 	 Cl Yes D No D N/A  

- Emergency source of energy 	D Yes ❑  No D N/A  

- Reserve source of energery 	D Yes Cl No D N/A  

15.6 GNSS induding NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 n Yes n No n N/A  

- Emergency source of energy 	 n Yes n No n N/A  

- Reserve source of energery 	 n Yes n No n N/A 

15.7 MMSI programmed conform ship radio licence 
	

Cl YeS  C No CI N/A  

15.8 Protected against madvertent activation of alarm buttons) 
	

D Yes Cl No n N/A  

15.9 Correct date and time 
	

❑  Yes D No D N/A  

15.10 Correct operation of controls 	 D Yes Cl No D N/A  

15.11 Correct readability display unit 
	

D Yes Cl No 	D N/A  

15.12 Correct transmission on 2187,5 kHz (check& by mea ns of test eq uipment) 
	

Cl Yes n No n N/A  

ILT.138.05 1 6 of 16 

230889 



0027 

Report GMDSS Radio survey 
Huma n Environment and Transportinspectorate 
Ministry of Infrastrucnire aud Water Manwerneat 

15.13 Correct reception on 2167,5 kHz (transmitted by test equipment) 
	

❑  Yes _❑  No ❑  N/A  

15.14 Correct visual/audible DSCalarrn 	 Yes n No n N/A  

15.15 Watchkeeping receiver is fixed on 2187,5 kHz only 
	

❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

15.16 Watchkeeping receiver capable of mai ntaining continuous watch 
	

❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

16 	MF/HF radiotelephony including NBDP 

16.1 MF/HF manufacturer 1  

162 Type 

16.3 NBDP manufacturer 	 
and type 
(onlyifseperatëdfrom J 	  
MF/HF) 

16,4 Display unit 

16.5 NBDP printer 
manufacturer 

16.6 Type 

16.7 Measuring 13E on 	2182 kHz 	8 MHz 	12 MHz 	76 MHz 	22 MHz 

- Output High Power 	1 	W 	W 	W 	W 	W 	❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

- Reflectecl Power 	1 	W 	W 	W 	W 	W 	fl Yes ❑  No ❑  N/A  

- Frequency tolerance 1 	W 	W 	W 	W 	W 	n Yes n No ❑  N/A  

16.8 Measuring 12.6 on 	2187,5 kHz 	8414,5 kHz 

- Output High Power 	1 	W 	W 	n Yes n No n N/A  

Reflected Power 	I 	W 	W 	❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

16.9 MF/HF including NBDP, display unit and printer operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes D No  ❑  N/A 

- Emergency source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A 

- Reserve source of en ergery 	 D Yes ❑  No ❑  N/A 

16.10 Correct antenna tuning in MF band and all HF bands 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

16.11 Correct modulation on 13E and .12B 	 ❑. Yes n No  D N/A  

16.12 Correctoperation of controls 	 n Yes ❑  No D N/A 

16.13 Correctreaclability MF/HF display unit 	 ❑  Yes ❑  kro 	❑  N/A 

16.14 Correct operation on MF/HF telephony distress frequenties 	 ❑  Yes D No ❑  N/A  

16.15 Correctoperation on frequenties for genera! communications 	 0 Yes ❑  No ❑  N/A  

16.16 Correct reception and audibility 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

NBDP: 

16.17 Answers back programmed conform ship radio station licence 	 ❑  Yes n No ❑  N/A  

16.18 Correct operation of keyboard 	 ❑  Yes n No ❑  N/A  

16.19 Correct readability NBD P display unit 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A  

1620 Correctoperation of NBDP unit 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

16.21 Correctoperation of NBDP installation by test with coast radio station 	 ❑  Yes • n No 	❑  N/A  

ILT.138.05 1 7 of 16 
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Report GMDS5 Radio survey 
Human Emironment and Transportlnspectorate 
Mirrisv of ltifrostructurezurd %Valer Mauagentern 

17 	MF/HF DSCcontroller including scanning watchkeeping receiver 
17.1 Ma nufacturer and 

type 
(only i( s2perated 
from MF/HF) 

17.2 MF D5Ccontroller including watchkeeping receiver operates from: 	- Main source of energy 	 D Yes n No D N/A  

- Emergency source of energy 	 0 Yes El No D N/A  

- Reserve source of energery 	 O. Yes 0 No 0 N/A  

17.3 Provided with automatie position update 	 0 Yes 0 No D N/A  

17.4 GNSS Manufacturer 	  

17.5 Type 	 J 	  
17.6: GNS5 including NMEA box operates from: 	- fvlai n source of energy 	 n Yes n No D N/A  

- Emergency source of energy 	 El Yes D No D N/A  

- Reserve source of energery 	 D Yes b No D N/A  

17.7 ~51 programmed conform ship radio licence 	 n  Yes n No  n N/A 

17.8 Protected again st inadvertent activation of alarm button(s) 	 n Yes n No 	N/A  

17.9 Correct date and time 	 EI Yes n No D N/A  

17.10 Correct operation of controls 	 n Yes n No n rum  
17.1! Correct readability display unit 	 n Yes n No n N/A  
17.12 Correct transmission on 21875 kHz and HF D5C d istress frequenties 	 n Yes cl No f:1 N/A  

17.13 Correct reception on MF and HF D5C d istress frequenties 	 n Yes n No n N/A  

17.14 Correct visual/audible DSC alamt 	 D Yes 0 No- n N/A  

17.15 Watchkeeping receiver capable of rnaintaining continuous scanning watch 	 D Yes n No D N/A 

18 	Navtex 
18.1 Manufacturer 	l SAILOR  

18.2 Type 	 l6390 

18.3 Located on navigatton bridge 	 • Yes n No n N/A  

18.4 Correct visual/audible alarm 	 ■ Yes n No n N/A  

185 	Correct readability printer 	 n yes  D No • N/A  

18.6 Correct readability display unit 	 • Yes Cl No 	D N/A  

18.7 Correct non-volatile message memory 	 El Yes n No. D N/A  

18.8 Correct retention of navtex messages on: 	- 518 kHz 	 ■ Yes n No n N/A  

490 kHz 	 ■ 	 N/AYes n No n N  -  
Yes n No n  N/A  - 4209,5 kHz 
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Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and TransporcInspectorate 
Minisoyof Infrastrucntreaud Water Morwernent 

19 	EPIRB 
19.1 Ma nufacturer 	I  SAILOR  

192 Type 	 14065  

19.3 Location of EPIRB I  LOVVER TOPDECK PS ON FUNNEL  

19.4 Appropriate positron for secundary means of alerting 	 ■ Yes D No D N/A  

19.5 An n ual test report Issued (copy to be attached tonus report) 	 • Yes D No 	D N/A  

19.6 Shore based maintenance test report (not exceeding 5 years)on board 	 fl Yes  Fl No • N/A 

19.7 In efficlent workIng conditlon 	 1111 Yes El No 	n N/A 

20 	Search and rescue locating device 
zo.] SART 	 SART manufacturer 	 Type 

manufactureres) and 
type('s) 	 1JOTRON 	 1 TRON SART 

zo.a AIS-SART 	 AIS-SART manufacturer 	 Type 
inanufacturers and 
tYPecs) 

zo.3 Battery expirydatees) 109-2025 	 ■ Yes D No 

D Yes D No 

20.4 location's of the 	VVHEELHOUSE 
device on the ship 

20.5 Is there a device on each side of the ship 
	

D Yes D No III N/A 

zo.6 Ready for rapidly transfer to survival craft 
	

■ Yes D No  D N/A 

zo.7 One device in Free Fall Boat 
	

❑  Yes D No • N/A  

zo.8 Correct watertightness (no damage/cracks/water ingress) 
	

I Yes  n No n N/A 

zo.9 Provided with pole or other arrangement 
	

■ Yes n. No El N/A 

zo.io Equiped with buoyant lanyard 
	

■Yes D No D N/A 

zo.11 Readable brief operating instructions on device 
	

I Yes D No 	D N/A  

20.12 Means to prevent inadvertent activation 
	

• Yes Cl No D N/A  

zo.13 Correct operation on 9 GHz radar 
	

IN Yes D No D N/A  

zo.14 Correct visual/audible alarm 
	 111 Yes D No 	D N/A  
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Re port GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport lnspectorate 
Ministry of Infrusftructure anti 'Water blauayment 

21 
213 Manufacturer 

21.2 Type 

21.3 Printer type 

21.4 Display unit 

21.5 Mobile number 

GMDSS Primary Ship Earth Station 

11.6 5E5 operates from: 	- Main source of en ergy 	 fl Yes fl No 	fl N/A 

- Emergency source of en ergy 	 D  Yes  Fl No D  N/A 

- Reserve source of energery 	 D Yes ❑  No ❑  N/A  

21.7 Provided with automatie position update 	 ❑  Yes 0 No ❑  N/A  

21.8 Protected against inadvertent activation of alarm buttons) 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

21.9 Testing distrens alarm unit 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

21.10 Correctdate and time 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

21.11 Correct operation of controls 	 ❑  Yes D No D N/A  

21.12 Correct operatien of keyboard 	 ❑  Yes ,❑  No ❑  N/A  

21.13 Correct readability display unit 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A  

21.14 Correct readability printer 	 ❑  Yes ❑  No 	n N/A  

21.15  Correct visual/audible alarm 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A 

a1.16 Correct operation by means of a test call 	 ❑. Yes ❑  No ❑  N/A  

22 	GMDSS Duplicated Ship Earth Station 

22.1 Manufacturer 

22.2 Type 

22.3 Printer type 

224 Display unit 

22.5 Mobile number 	1  

22.6 5E5 operates from: 	- Main source of en ergy 	 ❑  Yes n No ❑  N/A  

- Emergency source of energy 	 D Yes ❑  No ❑  N/A 

- Reserve source of energery 	 D Yes D No D N/A  

22.7 ProvIded with automatie position update 	 ❑  Yes D No ❑  N/A  

zz.8 Protected against inadvertent activation of alarm b utton(s) 	 D Yes ❑  No ❑  N/A  

22.9 Testing distre.ss alarm unit 	 ❑  Yes D No D N/A  

22.10 Correct date and time 	 ❑  Yes n No ❑  N/A  

22.11 Correct operatien of controls 	 n Yes ❑  No ❑  N/A  

22.12 Correct operatio n of keyboard 	 ❑  Yes D No ❑  N/A  

22.13 Correct readability display unit 	 ❑  Yes ❑  No D N/A  

22.14 Correct readability printer 	 Cl Yes Cl No 	D N/A  

22.15 Correct visual/audible alarm 	 ❑  Yes n No n N/A  

ut 6 Correct operatio n by means of a test call 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A 
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Report GMDS5 Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorate 
Ministry of Infrastruattre and Water Management 

23 

23.1 Manufacturer, 
type and printer 
(only ir seperated 
from p ron ary/ 
du pticffied 5E5) 

EGC receiver 

L 
23.2 Correct visual/audible alarm 	 O Yes D No D N/A  

23.3 Correct readability printer 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

23.4 Correct readability display unit 
	 n  Yes  n No n N/A 

23.5 Correct reception of EGC messages 
	 Cl Yes n No D N/A  

23.6 Located on navigarion bridge 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

24 	GMDSS portable VHF * 

24.1 Manufactureres) and Manufacturer 	 Type 
typel's) 	

1 NAVICO 
	

SRH 250 

NAVICO 	 1 SRH 250  

t 	 t  

24.2 Measuring 	Deviation 	 Frequencytolemnce 
Deviation and 
Frequency tolerance 1 4800 	Hz 	1-225 	Hz 	■ Yes Cl No fl N/A  

1 4600 	Hz 	1-210 	Hz 	■ Yes ❑  No t7 N/A  

Hz 	 Hz 	O Yes ❑  No ■ N/A  

z4.3 PrImary batteries 	 ■ Yes p No ❑  N/A  

24.4 Correct non-replaceable seals 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

24.5 Battery's expirydate's  03-2024 	■ Yes D No ❑  N/A  

103-2024 	■ Yes D No ❑  N/A  

❑ Yes D No • N/A  

24.6 Highly visible 	 ❑  Yes D No ❑  N/A 

24.7 Correct watertightness (no damage/cracks/Water ingress) 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

24.8 Provision for its attachment to the clothing (clip) 	 n Yes ❑  No ■ N/A  

2,4.9 Provided with wrist strap (or neck strap with weak link) 	 ■ Yes D No 	❑  N/A  

24.10 Readable operating instructions on device 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

24.11 Correct opera tions of controls 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

24.12 Correct operations on Ch.16 	 ■ Yes n No n N/A  

24.13 Correct reception and audibility 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

24.14 Channels programmed as single-frequency channels 	 ■ Yes n No n N/A  

* 	Existing sa lieg possenger shipscertified conform zoog/45 
- class C and D requtretwo G MDS5 portable VHF 
- class A and B requirethree GMD55 portable VHF 
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Report GM D55 Radio survey 
Hu ma n Environment and TransporrInspectorate 
Maso,  of lafraserucwre and Water ~Ingenieur 

25 	 Additional requirements passenger shi ps 

25.1 DiStress panel for initiating a distress alert * 	 n Yes Cl No 	fl N/A  

zs.z Manufacturer 

25.3 Type 	 L_ 	 
25.4 Distress alarm panel for indicating received distress alerts * 	 D Yes D No 	EI N/A  

25.5 Manufacturer 

25.6 Type 

25.7  Installed at the conning position 	 n Yes n No n N/A 

25.8 Proteaed again st inadvertent activation of alarm b utton(s) 	 D Yes D No D N/A  

25.9 Correct visual/audible alarm 	 D Yes D No D N/A  

25.10 Additional EPIRB (for existing sa ifirg passenger ships certifted conform zoog/ 45/EG an additional E PERO is not req ired, 	D Yes 	n No 	D N/A  
if the Pin used as a setondary mans *lening is within rea:11 ot the torn ing position) 

25.11 Manufacturer 

25.12 Type 

25.13 Aeronautical VHF (not applicable (er existing 	passengerships certified conform 2oa9/45/EG far dass B, C an d D) 	n Yes 	D No 	D N/A  

25.14 Manufacturer 

25.15 Type 

25.16 Aeronautical VHF operates from: 	 - Main source of energy 	 El Yes n No- n N/A  

- Emergency source of energy 	 el Yes 1:1 No D N/A  

- Reserve source of energy 	 n Yes Cl No n Nflik  

- Prirnary batteries 	 n Yes n No n N/A  

25.17 Battery expirydate I 	 D Yes D No D N/A 

25.18 MeasUrIng 	ins MHz 

Frequency telerance 	Hz 	 D Yes D No  El N/A  

Output High Power 	 W 	D Yes n No D N/A  

Reflected Power 	j 	 W 	 Cl Yes  Fl No El N/A 

25.19 Correct modulation 	 El Yes cl No fl N/A 

252o Device is of a colour which distinguishes it from portable GMDS5 VHF 	 n Yes D No D N/A 

2521 Clearly indicated on device: "only for emergency comrnunications with aircraft" 	 D Yes D No D N/A  

25.22 Readable brief operating instructions on device 	 D Yes D No ❑  N/A  

2523 Correct readability display unit 	 D Yes D No D N/A  

25.24 Correct operatien of controls 	 D Yes D No D N/A  

25.25 Correct operation on Ch. 121,5 MHz 	 n Yes C7 No Cl N/A  

25.26 Correct operatien on Ch. 123,1 MHz 	 n Yes n No n N/A  

25.27 Correct reception and audibility 	 D Yes D No D N/A  

> 	Existing sailin g possengerships certified conform 2009/45/EG 
DiStreSS (01ann) panel rot requ;red if the conning position is 
- the navigation bridge, and the GMD55 radio installation is telt] in reaal 

outside, bot the Gt. 055 radio instaltation within mach at the conningposition.where one is bejag trble tainitiate and 
receive distress alen 

- the navigation corner, where GMDS5 radio instáltation is within reach 
- outside. taking into (Kaant a continous staffing otthe location of the GMDSS radio equipment and reliable 

communicat;on bet.veen the COM ing postbon and the location of the GMQ55 radio equipment. (Portable GMDS5 VHF 
moy be used for this purpose) 
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Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transporrinspectorate 
Ministry of Infrasiructure nutiWnterManreemerii 

26 	Reserve source of energy including charger 
26.1 Radio battery 	1TRUCKLINE  

Manufacturer 

262 Type 	 I LEAO ACID  

26.3 Total number of sets 2 

26.4 Voltage per set 	112V  

26.5 Total available 	24V  
voltage 

26.6 Capacity per set 	I  14OAh  

1 26.7 Total available 	140Ah  
capacity 

26.8 Location 	J  BATTERY BOX TOP DECK 

26.9 Operating duration ❑  1 hour 	required capacity(tA t 2 x !Wad) 	 Ah  
and required capacity 

EI 3 hours 	required capacity (1,4 x 1,6 x3 x 'bout) 	 Ah  

■ 6 hours 	required capaCity (IA x1,25 X 6 X lload) 60 	Ah  

26.10 Available capacity sufficient for required capacity 	 • Yes ❑  No D N/A  

26.11 Correct siting and instailation 	 ■ Yes 0 No 	Cl N/A  

26.12 Intrinsically safe electrical installations, if located in battery room 	 n Yes 	n No 	■ N/A  

26.13 Warning, of explosion dangers displayed near batteries 	 • Yes n Na n N/A  

26.14 No equipment requiring lower voltage Man the total voltage connected to part of battery bank 	 • Yes 0 No D N/A  

26.15 No mixed barteries in the battery bank 	 ■ Yes n No n N/A  

26.16 Provided with sufficient ventilation 	 • Yes n Na D N/A  

26.17 Securely braced to remain firmlyfixed under all sea conditions 	 II Yes D No D  N/A 

26.18 Only required GMDSS equipment is connected to reserve source of energy 	 ■ Yes D No ❑  N/A 

26.19 Batteries: 	- Highest specific gravity 	  

- Lowest specific gravity 	  

- Battery analyser 	90%  

26.20 Condition of battery sufficient for required capacity 	 113 Yes El No 	n N/A  

26.21 Change over from main/emergeng source of energy to reserve source of energy 	❑  Manually 

• Atitomati ca Ily 

26.22 Change over clearly labelled 

26.23 Manual change over switch readilyaccessible to operator 

26.24 Manual change over switch located on navigation bridge 

26.25 Automatical charger I VICTRON  
Manufacturer 

El Yes D No ■ N/A  

D Yes Cl No • N/A 

D Yes D No ■ N/A 

26.26 Type 
	 CENTAUR 24/60 

26.27 Capable of recharging within to hours 	 • Yes 0 No D N/A  

26.28 Provided with visual indications that it is switch ed on 	 MI Yes ❑  No 	D N/A  

26.29 Indication of battery voltage is avaiiable on the navigaticm bridge 	 ■ Yes D No 	❑  N/A  

26.30 Indication of charge/discharge current is available on the navigation bridge 	 • Yes D No 	❑  N/A  

26.31 Audible alarm and visual indication on the navigation bridge indica ting a n interruption of the ship's supply 	n Yes n No 	■ N/A  
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Report GMD55 Radio survey 
Huma n Environment and Transportlnspectorate 
Ministry of refrastructure and Water Management 

27 	Radari 
273 	Ma nufacturer 	KODEN 

27.2 Type 	 I fVICD-2920  

27.3 Which band 	■ »band 	0 5-band ,  

27.4 Radar operates from: 	 - Main source of energy 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

- Emerge.ncy source of energ,y 	 ❑  Yes ❑. No ■ N/A  

27.5 Platting facilities: 	 - EPA 	 ■ Yes fl No 	n  N/A 

- ATA 	 ❑  Yes  n No ■ N/A 

- ARPA 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

27.6 Minimum display area conform vessel size/tonnage 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

27:7 Radar scanner in accordance with compass safe distance 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

27.8 Antenna rotation sufhcient rprn 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

27.9 No blind sectors from right ahead direction to 223 degrees abaft the bearn 	 ■ Yes D No ❑  MIA  

27.10 Echo strength not displayed in different colours 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

27.11 Correct readability display unit 	 ■ Yes ❑  No. D N/A  

2732 Correct operadon of controls (Galg], VRM, EBL, STC, FTC, Tuning„ Hl etc.) 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A 

27.13 Correct operation on all ranges 	 ■ Yes ❑  No ❑  NIA  

27.14 Correct performance of targets on d isplay unit 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

27.15 Means of performance check 	 f7 Yes ❑  No ■ N/A  

28 	Radar 2 

28.1 Ma nufacturer 	1 

28.2 Type 

28.3 Which band 	❑  »band 	❑  5-band  

28.4 Radar operatel from: 	 - Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

- Emergency source of energy 	 n Yes ❑   No fl N/A  

28.5 PIotting facilities: 	 EPA 	 ❑  Yes D No ❑  N/A 

-:ATA 	 ❑  Yes ❑  No. ❑  N/A 

- ARRA 	 p Yes ❑  No ❑  N/A  

28.6 Minimum display area conform vessel size/tonnage 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

28.7 Radar scanner in accordancewith compass safe distance 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

28.8 Antenna rotation sufficient rpm 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

28.9 No blind sectors from right ahead direction to 22,5 degrees abaft the beam 	 ❑  Yes n No ❑  N/A  

28.10 Echo strength not displayed in different colours 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

28.11 Correct readability display unit 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A  

28.12 Correct operation of controls (Gain, VRM, EBL, STC, FTC, Tuning, 1-11 etc.) 	 ❑  Yes 0 No 	❑  N/A  

28.13 Correctoperation on all ranges 	 ❑. Yes [1 No ❑  N/A  

28.14 Correct performance of targets on display unit 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

28.15 Means of performance check 	 p Yes ❑  No ❑  N/A 

ILT.i 38,o5 1 14 of 16 

230889 



0027 

Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport lnspectorate.  
Ministry of tafragructureund Water Mteuvetneut 

29 	SSAS 

29.1 Colnbinecf with GMDSS primary 5E5 	 C7 Yes fl No fl N/A  

29.2 Combined with GMDSS duplicated SES 	 0 Yes 0 No El N/A  

2.9.3 Manufacturer and 
type 
(ordy I( seperated 
from primary/ 

pficated 551  

29.q SSAS operates kom: 	 - Main source 	 n Yes n  Ncy  fl N/A 

- Another appriate source of energy 	 n Yes n No  n  N/A  

29.5 A minimum of two activation points are provided, one of which is on the bridge 	 El Yes 0 No 0 N/A  

29.6 Protected against inadvertent operation 	 0 Yes 0 No ❑  N/A  

29.7 Should not be n ecessa iy to renlove seals.or break any lid or cover 	 ❑  Yes ❑  No 0 N/A  

29.8 When activated SSAS continues the alert until deactivated and/or reset 	 0 Yes 0 No Cl N/A  

29.9 Transmission security alert without an adjustment of the radio system 	 0 Yes 0 No El N/A  

29.10 Transmission initiated by SSAS activation points include a unique identifier 	 0 Yes 0 No 	0 N/A  

29.11 Transmission includes the ship identity 	 EI Yes ❑  No Cl N/A  

29.12 Transmission includes the current position associated with a date and time 	 0 Yes Cl No EI  N/A 

29.13 Transmission does not raise an alarm on board s hip nor alert other ships 	 n Yes n No n N/A  

29.14 SSAS is capable of being tested 	 0 Yes Q No I3 N/A  

30 	LRIT 

30.1 Combined with GMDSS primary SES 

30.2 Cornbined with GMDSS duplicated 5E5 

30-3 Manufacturer and 
type 
(onlyif seperated 
from primary/ 
du plicoted SES) 

❑ Yes D No ❑  N/A  

❑ Yes n No EI N/A  

30.4 LRIT operates from: 	 - Main source 	 n Yes Cl No n N/P1 

- Emergency Source of energy 	 r1 Yes r.1 No i7 N/A  

- Reserve source of energy 	 0 Yes 0 No 0  N/A 

30.5 Capable of being switched off or ceasing transmission LRIT information 	 0 Yes n No 0 N/A  

30.6 Conformance test report on board issued by Administrations recognized test ASP 	 EI Yes ❑  No ❑  N/A  

30.7 Equipment used to transmit LRIT information still the same (no change) 	 ❑  Yes ❑  No 0 N/A  

30.8 No transfer to the flag of another Contracting Government 	 0 Yes 0 No El N/A  

30.9 Correct function of equipment used to transmit LRIT information 	 n Yes El No n N/A  

30.10 Conformance test report on board is conform actual situation/device 	 n Yes n No n N/A  
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Report GMDS5 Radio survey 
Huma n Environment and Transport inspectorate 
Ministry of lafraytructure and Itiu ter Manwment 

Explanatory notes GMDSS Radio survey report 

All required equipment shall be inspected and write down in the GMDSS 
Radio survey report Additional equipment such as AIS and/or radar, 
which is on some ships not (yer) required, shall be inspected and write 
down in the GMDSS Radio survey report. 

Y = Correct 
N = No go od (result is a deficiency) 
N/A = Not appli ca bie 

As the form is suitable for different kind of regulations, not all windows 
and all lines in the report will apply. 
- 	1f a window is not applicable, for insta nce there is no duplicated VHF, 

the window of the cluplicated VHF may be left blank. 
- 	If in a window one line does not apply, for instance it concerns an 

existing ship which does not have to comply to the relevant line, N/A 
is the corredtMa) 

The orignal Report GMDSS Radio survey shall be slgned by the radio 
surveyor and the master (or officer or representative), after which the 
report shall be handed overto the master/skipper or representative. 
The digital version of the report (including EPIRB and ifapplicable the 
AIS annual test report) shall be sent the same day by email to 
visserij@ilen tal 

The radio survey shall bedotte depending the kind of safety 
certificate: 
- Within three months before the final anniversary date. 
- 	Within three months before or after the anniversary date. 
- 	Within three months before or after the second or third anniversary 

date. 

If a re-survey due to deficiencies Is necessary, the re-survey shall be done 
within the above mentioned period. 
If the nature of the deficiencies is a threat to safety, a re-survey shall be 
done before the ship departs. 

Some vessels may have several kind of safet),  Certificates: 
Sport fishing vessel may have: 
- 	Passenger Ship Sa fety Certificate (based o n EU 2009/45) 
- National Safety Certificate 

Sailing passengervessels may have: 
- PassengerShip Safety Certificate (based on EU 2009/45) 
- 	Certificate ofSeaworthiness (related to Commercial Cruising Vessels) 
- Special Purpose Ship Safety Certificate 

(some sailing passenger vessels do have alla mentioned certificates) 

Information regarding fishing vessels 

There are two different certificates for fishing vesseLs: 
- Certificate ofSeaworthiness (<24 
- Certificate of Compliance (24 m. and upwards) 

Ai + A2 existing fishety (date of keel before 1-1-1999) 
Some existing fishingvessels are equiped as follows: 

Ai VHF/DSC class D with seperate DSC antenna 
* however, renewal of existing VHF/DSC shall be type class A/I3 

- 	A2 existing MF transceiver + GMDSS INMARSAT-C 
* power supply requirements conform GMDSS 
• MF/DSC controller and MF/DSC watdi kee p ing receiver is not 

required 
* however, renewal of the existing MF transceiverincludes a lso 

installation of MF/DSC controller and MF/DSC 
vvatchkeepingreceiver 

GMDSS Portable VHF on board ri shing vessels:  
- 	Up to 	 one 
- 24 M. and upwards: two 

45 m. and upwards: three 
4  formerrvpe approved non-GMDSS portable VHF for merchant 

marine play crayon board, if batterycharger has been insralled on 
a fixed place on the bridge 

• however, renewal shall be a GMDSS type with primary batteries 

Search and/1:5(13e locating device on board fishing vessels 
- Uptozsm.: 	one 
- 	45 m. and upwards: two 
- 	If sa iling area is northern region: each survival cra ft and rescue boat 

shall be fit-Ted with SART 

AIS on board ftslting vessels 
- 	is m. and upwards, not later than 31 iVlay 2014 

1.8 m. and upwards, nor later than 31 May 2013 
- 	24 m. and upwards, not later than 31  May zon 

45 m. and upwards, not later than 31 December 2004 

GMDSS power requirements existing ships (date of keel before 
01-431-19439) 
- 	Main source of energy 
- 	6 hours on resewesource of power 

GMDSS power requirements new ships (date of keel after oi-ot-i949) 
Main source of energy 
Fin ergency source of energy 
3 hours on reserve source of energy, if ernergency source of energy is 
capable ofserving for a period of at least 3 hours 
1 hour on reserve source of energy, if emergen gr source is capable of 
serving the radio installation for a period of at least 6 hours 

Position update: 
Any GMDSS shipboard equipment which is capable of transmitting 
position coordinates as part of a distrens alert and which does not have 
an integral electronic positionfixing system receiver shall be 
interconnected to a separate naviagatio n receiver, iFone is Installed, to 
provide that information a utomatically. 
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Aan: 	( 0 )(0 ) - I LT < (10)(2e) @ILenT.nl> 

(1 (2e) 

To: 
	 (10)(2e) 

Cc: 	visserij[(10)(2g) 
From: 
Sent 
Subject RE: Kg8 
Re ceived: 

(10)(2e) 
(ffilLenTnI] 

) - ILT  

@gmail.corn] 

Tue 8/31/2021 9:12:28 AM 

Tue 8/31/2021 9:12:29 AM 

Is prima 	 
Fijne vakantie. 
Groet, 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 10:10 
Aan: 	 ) - ILT 
Onderwerp: Re: Kg8 
Goedemnorgen («W, 
Nee klopt as is er niet uitgeweest. 
Was ook niet de bedoeling. Wanneer deze geen uiterlijke problemen zou tonen zou deze mogen blijven zitten. Dit was 
ook bij Padmos bekend 
Is zowieso een en ander mis gegaan betreft comunicatie tussen Padmos en inspectie_ 

deze week nog op vakantie, zal begin volgende week wel contact op nemen met Padmos. 
Bedankt 
Gr, 

Op di 31 aug. 2021 09:28 schreef 	 ) - ILT <, 	 A@ilent.n1>: (1 0)ƒ2e) 
Goedemorgen 
Ik heb de schroef niet gezien omdat die er niet af is geweest bij de laatste droogzetting. 
Was alleen droog/afspuiten en in de anti-fouling. Stond toen verder niets in de planning bij deze droogzetting, zover ik mij kan 
herinneren. 
Groet, 
ro)(2e1  

(10)(2e) 	 j<  54-1ffiagl)  @gmail.com> 
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 12:40 
Aan: 	(10){2e) 	)-ILT< 	 @ I LenT.nl> 
Onderwerp: Re: Kg8 

Geen idee zal eens navragen. 
Maar jij had de schroefas zelf gezien en goed bevonden dus lijkt mij wel ok dan toch? 
Gr,  

2e) 
Op ma 30 aug. 2021 11:28 schreef 	(10)(2e) 	 ) - ILT < 
Hallo») 
Weet je of er door dok nog een rapportje is gemaakt van de droogzetting incl.schroefas? 
Groet, 
(10)(2e) 

(g)ilent.n1>: 

Verzonden: maandag 30 augustus 2021 10:37 

Onderwerp: Re: Kg8 
Moge  (tt))(2e)- 
Dat zou onze laatste en tevens 5 jaarlijkse droogzetting zijn laatst in April met deze boot 
Schroefas is toen ook gecontroleerd en goed bevonden_ 
Stond niet op de planning met deze boot nog droog te gaan, omdat volgend jaar een nieuw schip in de vaart komt 
Mvg,  
(0)2 
Op ma 30 aug. 2021 10:32 schreef 	 (10)(2e) 	 ) - ILT < 	(10)(2e) 	a ilent.n1>: 
Goedemorgen a (mei 
Volgens mij moeten wij nu eerst voor een vemieuwingsinspectie worden uitgenodigd. Dat moet via planning kantoor 
gebeuren. 
De volgende droogzetting wordt dan de 5-jaarlijkse droogzetting zoals ook op laatste inspectierapport staat. De punten die op 
inspectierapport staan moeten dan uitgevoerd wonden. Tevens staat de schroefas ook nog open, dus die moet dan ook gelijk 
meegenomen worden. 
Is er al een planning voor de droogzetting? 

230625 
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Aan: 
	(10)(2e) ) - ILT < 	(10)(2e) 2iLenT,n1> 

0028 

Surveyor 

Groet,  
(10)(20 

(19)(2e) 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningverlening/Handhaving Zeevaart 
Rijksinpectiekantoor 
Westelijke parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 

P.O. Box 16191 1 2500 BD 1 The Hague 

T 088-4890000 
F1 	(10)(2e)  

1 	(10)(2e) 	141ilent.n1  
www.ilent.n1  

https://twitt  er .rorniri ! /Inspectie! atol 
(10)(2e) 	< 	(10)(2e)  @gmail.com> 

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 11:29 

Onderwerp: Kg8 

Beste (10)(20 

Zag dat de certificaten eind oktober verlopen voor ons,. 
Begreep dat er wat fout was gegaan in het dok laatst met de 5 jaarlijkse keuring. 
Heb jij een idee hoe we dit kunnen oplossen zodat we weer door kunnen tot nieuwe schip er is volgend jaar? 
Er stonden nog een aantal punten open geloof ik zoals anker en dergelijken. Voor de rest was meeste reeds gekeurd 
laatst. 
Hoor het graag van jou wat we nu beste kunnen doen. Denk zelf rustpunten zo goed als mogelijk op Neeltjejans 
controleren? 
Alvast bedankt. 
Groeten. 
(fa- 
Kg8 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd_ Indien u niet do geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan 
de afzender te melden en tiet bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten_ 

This message may contain information that is not intended for yeti_ tt you are not the addressee or if this message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no lábday for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of message. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bencht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en hel bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, vmi welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are nol the addressee or ir this message was sent to you bymistake, you are requested to infomi the 
&onder and delete the message. The State accepts no láblity for damage of any kind resulting trom the reks inherent in the electronic transmission of messages_ 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ir niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
hel elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you.lf you are not the addressee or if this message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message The State accqits no lábdity for d amage of any kind resulting from the risks inherent á the electronic transmission of rnessages. 
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13))(2p),'•,.. 

Aan: 
	(10)(2e) )-ILT< 	(10)(2e) @ILenT.nl> 

0029 To: 	(10)(2e) 	(10)(2e) 	@gmail.com] 
Cc: 	visserij (10)(29) alLenT.nlj 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent: 	Mon 8/30/2021 10:28:46 AM 
Subject: RE: Kg8 
Received: 	Mon 8/30/2021 10:28:47 AM 

Hallot10:401 
Weet je of er door dok nog een rapportje is gemaakt van de droogzetting incl.schroefas? 
Groet,  
10)(20   

(10)(2e) 
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 10:37 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Onderwerp: Re:  Kg8 

Moge 	 
Dat zou onze laatste en tevens 5 jaarlijkse droogzetting zijn laatst in April met deze boot. 
Schroefas is toen ook gecontroleerd en goed bevonden. 
Stond niet op de planning met deze boot nog droog te gaan, omdat volgend jaar een nieuw schip in de vaart komt. 
Mv , 

Op ma 30 aug.  2021 10:32 schreef 	 ) - ILT < 	  
Goedemorgen(10X2e) 
Volgens mij moeten wij nu eerst voor een vemieuwingsinspectie worden uitgenodigd. Dat moet via planning kantoor gebeuren. 
De volgende droogzetting wordt dan de 5-jaarlijkse droogzetting zoals ook op laatste inspectierapport staat. De punten die op 
inspectierapport staan moeten dan uitgevoerd worden. Tevens staat de schroefas ook nog open, dus die moet dan ook gelijk 
meegenomen worden. 
Is er al een planning voor de droogzetting? 
Groet, 

Surveyor 

Nethe'rlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningveriening/Handhaving Zeevaart 
Rijksinpectiekantoor 
Westelijke parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 

P.O. Box 16191 1 2500 BD 1 The Hague 

T 088-4890000 
F 1 	(10)(20),CA 

www.ilent.n1  
tpsjitwittert!   

(10)(2e) < 	(10)(2e)  @gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 11:29 

Onderwerp: Kg8 
Beste (10)(20) 

Zag dat de certificaten eind oktober verlopen voor ons. 
Begreep dat er wat fout was gegaan in het dok laatst met de 5 jaarlijkse keuring. 
Heb jij een idee hoe we dit kunnen oplossen zodat we weer door kunnen tot nieuwe schip er is volgend jaar? 
Er stonden nog een aantal punten open geloof ik zoals anker en dergelijken. Voor de rest was meeste reeds gekeurd 
laatst. 	 • 
Hoor het graag van jou wat we nu beste kunnen doen. Denk zelf rustpunten zo goed als mogelijk op Neeltjejans 
controleren? 
Alvast bedankt. 
Groeten, 

Kg8 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen aansprakeliikheid voor schade, van welke aard ook, Me verband hoildt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

This inessace may contain information that is not intended for you. it you are not the addressee or if Mis message was sent to you bymistake, you are requested to inform the 
id delete the message. The State accepts no liabdity for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the electronic transmission of messages. 230626 



0030 To: 	(10)(2e) 	(1400:  
Cc: 	visserij (10)(2g)alLenT.nl]  
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent: 	Mon 8/30/2021 9:32:43 AM 
Subject: RE: Kg8 
Received: 	Mon 8/30/2021 9:32:44 AM 

Goedemorgenl14x01 
Volgens mij moeten wij nu eerst voor een vemieuwingsinspectie worden uitgenodigd. Dat moet via planning kantoor gebeuren. 
De volgende droogzetting wordt dan de 5-jaarlijkse droogzetting zoals ook op laatste inspectierapport staat. De punten die op 
inspectierapport staan moeten dan uitgevoerd worden. Tevens staat de schroefas ook nog open, dus die moet dan ook gelijk 
meegenomen worden. 
Is er al een planning voor de droogzetting? 
Groet, 
(19X2:9-) 

)(29),' 
	

Surveyor 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningverlening/Handhaving Zeevaart 
Rijksin pectiekantoor 
Westelijke parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 

P.O. Box 16191 1 2500 BD !The Hague 

T 088-4890000  
F1 	(19)(2e) 	1 

1 	(10)(2e) 
	

1(pilent.n1 
www.tient.n1  

https://twitter.com/#1 /InspectieLenT  
(10)(2e) 

Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 11:29 
Aan: 
	(10)(2e) 
	

) -ILT 
Onderwerp: Kg8 
Beste (10)(2e) 

Zag dat de certificaten eind oktober verlopen voor ons. 
Begreep dat er wat fout was gegaan in het dok laatst met de 5 jaarlijkse keuring. 
Heb jij een idee hoe we dit kunnen oplossen zodat we weer door kunnen tot nieuwe schip er is volgend jaar? 
Er stonden nog een aantal punten open geloof ik zoals anker en dergelijken. Voor de rest was meeste reeds gekeurd laatst. 
Hoor het graag van jou wat we nu beste kunnen doen. Denk zelf rustpunten zo goed als mogelijk op Neeltjejans 
controleren? 
Alvast bedankt_ 
Groeten, 
(10)(2e) 

Kg8 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: r1tl)(2c)jILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

I 	(10)12e) 	I RapportNr: 	43 le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Stellendam Maaskant 

Inspectieperiode: 	 5 

Periode(Cyclus): 	 5 

Inspectiedatum: 	22-4-2021 

0031 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	3-10-1996 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VIgNr. Omschrijving 
	 Akk. ILT 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 	 V.1 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 	 lej 

32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 

34 	1 	Certificaten geviseerd 

37 	1 	geviseerd, maar afspraak gemaakt dat we na 6 maanden terug komen voor voortgang, dit moet bewaakt worden 
op de lijst. 

40 	1 	Opermkingen moeten vddr 31 januari 2021 afgenomen zijn door ILT, anders geen visering meer mogelijk 	1 

43 	1 	Volgende droogzetting 5-jaarlijkse. Had nu moeten gebeuren, maar kwam "even" tussendoor. 

Uitgevoerde inspecties 

Uitstel: 	Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Droogzetting tussentijds 
	

NVT 	 23-4-2021 

Opmerkingen: 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	Voor einde 	Schriftelijk 	---1 
inspectieperiode afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting. 
Rapport 39: droogzetting mag uitgesteld worden tot April 2021, dan ook 5 
jaarlijks en schroefas beoordelen. 

41 	6 	Tijdens onderhoudsbeurt hoofdmotor 2022 S.I. uitnodigen voor endoscopie Zie onderstaand Verzoek 
verslag 	herinspectie 

43 	1 	Volgende droogzetting 5 jaarlijkse: afsluiters onder waterlijn open, 	Zie onderstaand Nw afspraak 
	

11 
(anker)ketting uitgelegd in dok, lensblok open 	 verslag 	maken 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1E10 	))ILENT,NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0031 

Verslag: 
Datum: 23-4-2021 Korte omschrijving: Droogzetting 

22-04-202 (9)(2e)R43: Schip ligt droog bij Maaskant via Padmos. Schip is vergeten afspraak te maken. Daarom tussendoor de jaarlijkse 
droogzetting geclan, had achteraf de 5 jaarlijkse moeten zijn. Onderwaterschip zag er netjes uit. Roer geen speling, Onderwaterafsluiters 
heeft bij enkele doorvoeren wat aangroei van mossels.> bemanning gaat dit weghalen. Rondje afsluiters boven de waterlijn gezien en in 
orde. Anodes venieuwd waar nodig. AFS standaard international systeem. 

Datum: 27-1-2021 	Korte omschrijving: Jaarlijks covid + restpunten 

27-01-202 110.(.2"(R.42: Covid lijst doorgenomen en certificaten nagelopen. Lenssysteem gestest met 2 pompen in MK. Rondje over schip 
gemaakt. Restpunten ivm staalwerk nagelopen=> alles verholpen. BWMC: 1 tank en kan alleen gevuld worden met slang in ontluchting. 
Analyse smo. Sample keerkoppeling gezien=> in orde. 

Datum: 13-1-2021 	Korte omschrijving: Homo+KK 

13-01-2021(110)(24R.41: Samen met monteur Padmos hoofdmotor inwendig bekeken. Hoonpatroon van alle cilinders nog goed zichtbaar. 
01.6 licht veegje, kleppen hebben een randje maar nog voldoende dikte, mooie sluitrand (20.000 draaiuren). Reductiekast(geen KK wel 
CPP) via ontluchtingsklepje bekeken met de endoscoop maar slecht kleinstukje kunnen bekijken. Stukje van de vertanding bekeken=> net 
loopvlak. 

Datum: 6-1-2021 	Korte omschrijving: Bespreking noodzakelijke reparaties 

Met R1121177a/Padmos) en schipper rondje gedaan aan boord. In het ruim is alle betimmering en isolatie verwijdert. Constructie dek is 
vooral langs de huid slecht. Benodigde reparatie aan boord besproken en in de lijst hierboven beschreven. 

230628 



(2e) 10)(2e 

To: 	(10)(2e) 
	(10)(20) - @padmos.nl] 

	 0033 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 4/22/2021 12:37:32 PM 
Subject RE: KG-8, Ensis bezoek dok 
Received: 	Thur 4/22/2021 12:37:32 PM 

Goedemiddag  
Ik heb 	(10)(2e) - 	net gesproken en vernomen dat hij langs is gekomen betreft onderstaand omdat hij tussendoor 
even tijd had. 
Het is jammer dat dit niet eerder gecommuniceerd is want er moest nu een 5 jd droogzetting gedaan worden ipv een 
jaarlijks/tussentijdse droogzetting. De 5 jrl schroefas was ook nu aan de beurt. Deze inspecties moeten dan maar doorgeschoven 
worden naar volgend jaar. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ondersteuning en Afhandeling Zeevaart 

Postbus:1619112500 BRIIIIIIMAAG II 
Beziet adres: westatigieParaZeteeg 413331 MI Maar cez`g§ 

-r (+31) 088 4890000 
El(10)(Q0ilent.n1 
Voor meer infcm-mtie over Vergunningverlening Zeevaart verwijs ik u graag naar onze website 

Van: 
Verzonden: donderdag 22 april 2021 11:15 
Aan: visserij 

CC: 
Onderwerp: KG-8, Ensis bezoek dok 

Goedemorgen geachte Heer, Mevrouw, 
Kreeg jullie helaas gisteren en vanochtend niet aan de lijn. 
Ondertussen wel met (10X2e) (10)(2e) (10)(2e)igesproken  betreft de KG-8, Ensis, IMO 6413297. 
Eigenaar was vergeten jullie in te lichten, dacht dat wij dit zouden doen en andersom dus even verwarring hierover maar ze staan 
nu in het dok bij Maaskant  en willen er morgen zsm weer uit. 
Hoop dat (10)(20) daar nog langs kan vandaag tbv Bokking inspectie. 
Hoor het graag alvast bedankt! 
Met vriendelijke  groet/kind regards, 

Padmos 
Bruinisse — Stellendam (NL) 
Kilmore Quay (lil)  

E  i (10)(2e)  ppadm os.n1  
www.padmos.n1  

41> PADM S 

1PX2€ 

(10)(2e) 
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10)(2o 
(10)(2e) 

0034 To: 	(10)(2e) 	) - ILTE! 	(10)(2s)  
From: 	visserij 
Sent 	Thur 1/28/2021 8:34:42 AM 
Subject FW: Eigen verklaring KG 8 
Received: 	Thur 1/28/2021 8:34:43 AM 
3 001.ipq 
1 001.ipq 
5 001.jpq 
4 001.jpq 
2 001-irxi  
6 0011Pq 

@ILenT.nl] 

Goedemorgen (10)(2e) 
Bij deze! 
Groet, 

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 19:24 
Aan: visserij 
Onderwerp: Eigen verklaring 

Beste, 
Hierbij mijn eigen verklaring. 

(10)(2e) vroeg mij deze even te scannen en naar jullie door te sturen. 
Mvg, 

(10)(2e) 

KG-8 
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47 

Boeien / boeitichten 
vanglijnen 

mrri 	tr• rtftpt,i 

jaarlijkse keuring 

43 • Reddingsvlotten RV2 

2,5 

2L s 
2,5 

Datun van 
LL 

edische uitrusting volgens 
vaargebied, inclusief laatste 
versie e,neeskundig nanebeek 
(kr. nrri rt..-tPrIr4.t Krnfic hnpkipi 
kolom B / Kolom K '`kotterkist") 

40 
	vuurt#ten 

Lampjes OVerlevingspakken 
en reddinnsve,gten 

r 

42  E3 Reddingsvlottenl RV1 

j 

Hydrostatic Release Units 
(HRti's vlotten) 
• Brandbiussers en 

-ttz 
fr 245  •'- 

1 keuring 

4 • Magnetisch kompas, 
tiOr.niVet 	ecei 	ik 
deviatietabel controle  

Bemanninnsoaoleren; 
• b ekje, medische 
keuringen, 
r ara evoenein 

0035 

Nautische Uitrusting 

1  let cp:  bij ESI vintten zmvel faarfljkse contrQ 	oord. 	2.5 iaarN 	kenring vei n 
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0036 

Let op: door eer. vakje aan te kruisen verklaart u dat deze voorziening 
atanwo•ztg >5 op 	 vot,oug-z-L aan oe elacr. o.a- f3 ace van toepassing laf  

dat wil zeggen; nier aanwezig op het schip, 
f.de: 

verklaring. Alle documenten graag vermelden in het overzicht van bijlagen.  

lo no/tuigage 
Jaarlijkse inspectie laad- en losgerei WIL > 1000kg en 

de schipper, of een  door de schipper aangewezen persoon) 
toni rtA,re,4,  t 	 !,-•rA 	 n, ••••,  

Register van laad & losgerei bijgewerkt en afgetekend 

:Noodstoppen vislier en hulpheren testen 

Controle van sluitingen en ogen blokken., geen slijtage e dan 
10% 
Controle op slijtage van lummeis gieken  
Vistier, controleren op luchtlekkage en/of hydrauli 

	
kage 

8 
	 Controle van afvier patenten'boOrnkor (oudere schepen 

aanwezigheid klapblok) 
Jaminkse keuring wiineveiiiging, pers.00nigke 
beschermingsmiddelen  

bijgewerkt 

Gangbaarheid van de waterloos poorten 
I.. 	1.t.()It' waierul( ()meiti Vdn it_tsvceet is,t1 rjeurerr tt arr9l a, ... Kileveit• 

scharnieren, pakkingen) 	 
iri±,:tennp.n 

4 	 andbluskranen gangbaar R  

Relingwerk en trappen in goede staat 
• 

Brandwerende deuren, goed sluiten 
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Naam 

Functie 

mailadres: 

0037 

69 I El 
1 	 De reder/eigenaar verifieert of de verzekerinos en - 

aansprakelijkheidsdekkingen van kracht blijven na verlenging 

Schepen 5- 300 Gt dienen een ,i'ireck Liatailit Certiftcaet aan 
	-i 

document. 
Eigenaar/schipper oef 

}i 	 zrar'sjrir'r~it Sefitp 1ti get'eri$ 
betrekking stabiliteit.  

een visserijffiethode uit  
ce4t,r0 	geeugekeord, 

0 deraetekende v rklaat dat  

hij (reil) 	ve 	 'ik e ïeln, 
ondertekend; hij (zij) zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie kan worden aangemerkt als een valse verklaring en dat dit 

van Strafrecht; 
verldr-ied  is e, 	 e s!_ enPei,9 

	
dfrijnn''''.h'?vne 

gerriachtigcle, namens de oncrerr 	mg; 
7ieh 	bridrd 	 hherild 	netlaan, 7nAls nennerriri in 

bijlage 1; Formulier "Meiden wij 
	

ng vissersvaartuig en/of visserijrnethod 
Alle AanOPkilliste onderdelen/de 	wernen aan hrbn-rd heeft rierrini-rnigierd 
geverifieerd en aan eert beproevi heeft (laten) onderwerpen, voor zover v 
toepassing zijnde; 

de T T ner direct' en de engte print 	 oPn Welke vnnr rity 
hersteld kunnen worden; 
j , 	nrhrfiel 	 bePft 	 hrifte!iifee 
keurings-certificaten servicebe.drilveri, werkrapporten van (antier) aannemers, dok-
rapportages, motorendoscopie-rapportages, overige overhaal-rapport ges, 

eventueel aangevuld zljn met een overzicht vanuit.  uw Onderi, 	S er 
	

f aan 
boord bijgehouden logboeken. .  
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0038 

Ís 
C .... 

h'h 	t, 
i 	L.......,'4,  

Vi4k1 oe goede, írliái è ïciy vak-1.; 	• 

50 
	

Scheepshoorn 

Navigatieverlichting (incl. Nuc. en aanvullende visverlichting) 
Algemeen alarm, wachtalarm ericlusief koppeling piloot en 

ar 	
i  

Brand-, rookmelders inclusief doormelding (advies mee te 

Noodverlichting (o,a. radio, Mik, vlotten, logies, brug, radio- 
installatie, etc.) 
Ruitenwisters i  slingerruiten 
Nautische boekwerken: o.a. recent bijgewerkte zeekaatten 

IAMSAR 2019 (vol. III), getotafelsigetijdeboekje, nautische 
almanak 

M ÏïCii 	VO1: kUi i 	Li 	 eiC 

gebruik elektrische apparatuur in verblijven 
iddt 	 idltlif9' 

52 

54 

e-c 

Jaarlijkse inspectie van davits "Man Overboord Boot", 
gif. 	s1 Cc 	 s 

Service Bedrijf 
Jeariijase 

Man overboord oefening / Markus lifenet oefen 

Brandbius oefening 
!.- 

I
brugjournaal/logboek) 
NAir(Fiji- 

diepen > 12 meter moeten borden plaatsen 	 aanwijzingen 
. 	, 

Schepen > 100 GT en/of > 15 personen a/b moeten een 
Garbage ,ïanagement Plan hebben., 

ej; 	 pezsu;e:n 
Garbage Record Book hebben 

n 	Schenen > 400 GT dienen een SFEMP aan boord te neb en 
7-Machinekamer bilges schoon en clievnj, oliejournaal ingevuld 

epen > 400 GT testen lenswater olie reiniger tenzij voorzie 
van vrijstelling 0- 
Schepen .› 400 GT (Penen een 	EP aan boor  
middelen in geval van een "Oil 

63 
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0039 

I va 

Draaiurenstand hoofdmotor sinds laatste revisie 	 ring  
C)  

Vaste Brandblusinstailatie MK 
iijkse keuring uitgevoerd door een brilLibev Alt,t-ingsrt. d 

de vaste brancibiusinstallatie machinekamer 

22 Testen generatoren 

23 Testen hoofd- en noodstuu 

Testen zelfsluitende deuren 
Testen afstand bedienbare afsluiters (SOS afsluiters 

0 35 

g 

Periodieke keuring koel installatie door STEK erkend bedrijf 

Controle alarmeringen van koettrisr.,allatle en eventuele sensoren 
in de diverse ruimtes 

ivicscimlehariiiei 

Testen brandbluspompen 

Testen noodvertichting 

Testen van alarmeringen 

24 

25 

26 

El D Controle isolatie van uitlaatgassenleiclingen hoofd-, en 
hulpmotoren en kachel 
Controle van i,-icetylcon- cn zuurstofcilinders (stangen, r c d ce.' 
vlamdovers) 

Controle brandstof-, smeerolie- en waterinstallaties controleren 
lekkages 

raeflenzen rnet twee onathankelijké pompen o 
ítahnliti 	hiir3p,nut- 

Controle afscherming van draaiende delen 

230942 



Telefoonnu 

‘1,-•,14nrin. 

en overige bijl  en kunnen onder vermelding var Vismerk en onderwerp verzonden 

0040 

Naarnivismerk schip . tA 

Datum 

Plaats 

Handtekening 	IR Door hier sen kruis te plaatsen ondertekend u deze v r 

230943 

Let op: onvolledig ingediende verklaringen en aanvullende documenten kunnen telden 

De volgende documenten, ra 	ages, rapporteri, etc. zijn bij deze verklaring ge 

4- 

5-- 

6- 

7 - 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 



(10)(2e) 	j RapportNr: 	42 

ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(10)(2g)1ILENT.NL 

Inspectiegegevens: 
le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Neeltje Jans 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Inspectieperiode: 	 5 

Periode(Cvclus): 	 5 

Inspectiedatum: 	27-1-2021 

0041 

Scheepsgegevens:, 
Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	3-10-1996 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VIgNr. Omschrijving 	 Akk. ILT 

34 	1 	Certificaten geviseerd 
	

VI 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 

32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 

37 	1 	geviseerd, maar afspraak gemaakt dat we na 6 maanden terug komen voor voortgang, dit moet bewaakt worden 
op de lijst. 

40 	1 	Opermkingen moeten v66r 31 januari 2021 afgenomen zijn door ILT, anders geen visering meer mogelijk 

Uitgevoerde inspecties 

Uitstel: 	Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Jaarlijks 	 NVT 	 J 	27-1-2021 

Certificaten: 
Advies Certificering - Definitief na akkoord kantoor: certificaat artikel: 	Ingang: 	Einde: 

Certificaat van 	 '; Nvt 	Geviseerd :1-) Verlengd C) Vernieuwen 
Overeenstemming 

Klassecertificaat 	 cNvt C.) Geviseerd :,~) Verlengd ',1.) Vernieuwen 

Opmerkingen: 

RapNr: VigNr: Omschrijving: 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken  

Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting. 
Rapport 39: droogzetting mag uitgesteld worden tot April 2021, dan ook 5 
jaarlijks en schroefas beoordelen. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: 131 (0)70 456 40 40 
E-Mail: R10)(2q))ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0041 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 
	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 

Schipper: 

41 	6 	Tijdens onderhoudsbeurt hoofdmotor 2022 S.I. uitnodigen voor endoscopie Zie onderstaand Verzoek 	_J 
verslag 	herinspectie 

42 	1 	Brandklepje SB accomodatie herstellen 
	 Voor vertrek 	Schriftelijk 

	
Ii 

afmelden 

Verslag: 
Datum: 27-1-2021 	Korte omschrijving: Jaarlijks covid + restpunten 

27-01-202310)(2eft.42: Covid lijst doorgenomen en certificaten nagelopen. Lenssysteem gestest met 2 pompen in MK. Rondje over schip 
gemaakt. Restpunten ivm staalwerk nagelopen=> alles verholpen. BWMC: 1 tank en kan alleen gevuld worden met slang in ontluchting. 
Analyse smo. Sample keerkoppeling gezien=> in orde. 

Datum: 13-1-2021 	Korte omschrijving: Homo+KK 

13-01-2021k10)(2e)R.41: Samen met monteur Padmos hoofdmotor inwendig bekeken. Hoonpatroon van alle cilinders nog goed zichtbaar. 
CII.6 licht veegje, kleppen hebben een randje maar nog voldoende dikte, mooie sluitrand (20.000 draaiuren). Reductiekast(geen KK wel 
CPP) via ontluchtingsklepje bekeken met de endoscoop maar slecht kleinstukje kunnen bekijken. Stukje van de vertanding bekeken.> net 
loopvlak. 

Datum: 6-1-2021  Korte omschrijving: Bespreking noodzakelijke reparaties 

Met! (1(T110)(20XPadmos) en schipper rondje gedaan aan boord. In het ruim is alle betimmering en isolatie verwijdert. Constructie dek is 
vooral langs de huid slecht. Benodigde reparatie aan boord besproken en in de lijst hierboven beschreven. 

Datum: 24-6-2020 	Korte omschrijving: 

24-06-2020  (10)(2e)  Herinspectie: Betimmering en isolatie was zoveel mogelijk verwijderd aan stuurboord. Alle knie verbindingen tussen 
spanten en dekdragers zijn dun of doorgerot. Spanten worden dunner enkele doorgerot. Nog roest aanwezig op huid, over roest heen 
geschilderd. Dek is op diverse plaatsen dun en lek. Op veel plaatsen water tussen de gedubbelde platen. Bovenste dubbelplaat zit niet 
meer vast aan onderste plaat omdat deze is weggerot. Betimmering tegen onderdeks aan bakboord is nat van lekkage door dek. Er was 
geen plan van aanpak gemaakt voor groot onderhoud. Lastig om constructiewerk goed te beoordelen zonder dat het gestraald is. Zaak 
besproken met eigenaar; 	(10)(2e) 	is bezig met een nieuw schip omdat herstellen zeer kostbaar is. Afgesproken dat vóór einde 
window volgende inspectie periode, dat is 31-01-2021 de genoemde constructie hersteld moet zijn anders kunnen de certificaten niet 
meer geviseerd worden. 
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To: 	 ) - ILT( 	 I@ILenT.n11 
	

0043 
From: 	(10)I2 - 
Sent 	Ed 1/22/2021 5:18:08 PM 
Subject Seafarm B.V..pdf 
Received: 	Fri 1/22/2021 5:18:27 PM 
Seafarm B.V..pdf 

Beste, 
Hierbij het rapport van het oliemonster van de koppeling. 
Geen gekke dingen aangetroffen_ 

Mvg, 

(2e) 

Kgb 

230634 



den hartog b.v. 

Silicon 	 ppm 	 3.57 
Sodium 	 ppm 	 1.77 
Vanadium 	 ppm 	 0.19 
Potassium 	 PPm 	 0.27 
Lithium 	 ppm 	 0.2 

Contamination Glycol % 	 0.0 
Antiwear % 	 107.5 
Bubbles 	 1.46 
Water ppm 	 407.0 
Soot % 	 0.0 

	0044 

Den Hartog B.V. 

Location: 
	 Bouwman Bunkerservice— 

>Seafarrn B.V. 

Unit ID: 	 Keerkoppeling 
Model: 
Component Type: 	 Gear, Splash 

Observations 
Diagnostics : 
Recommended Actions : 
Resample at regular interval 
Additional Recommendations : 
Dit monster is getest alS een SAE 30 olie, hiervoor is de Delvac 1630 
aangehouden. 
Alle specificaties vallen binnen de gestelde waarden. 
Omdat we niet weten om welk merk of type olie het gaat, kunnen we geen 
uitspraak doen over de chemische samenstelling van het product. 

zawel,0210>  

5933832-79 Oil Mobil Delvac 1630 
	

Sample ID 

Draw Date 	g.2 	(0) 2 1 
Released Date 	 as1021 
Asset Operating (hours) 
Oil Operating (hours) 
Top up (I) 

ppm 	 11.65 
ppm 	 0.24 
ppm 	 0.07 

Aluminium 	 PPm 	0.28 
Lead 	 ppm 	 3.13 
Copper 	 ppm 	 7.47 
Tin 	 ppm 	 0.0 
Titanium 	 ppm 	 0.0 
Silver 	 ppm 	 0.0 

Wear 	Antimony 	 ppm 	 1.5 
Cadmium 	 ppm 	 0.0 
Manganese 	 ppm 	 0.0 
Bismuth 	 ppm 	 0.0 
ArsenIc 	 ppm 	 0.0 
Indium 	 ppm 	0.0 
Cobalt 	 ppm 	 0.0 
Zirconium 	 ppm 	 0.0 
Tungsten 	 ppm 	 0.0 
Cerium 	 ppm 	 0.0 

!ron 
Chrome 
Nickel 

TruVu 360 Software 

Printed cekitEne, 2021 
	 All right reserved 
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Notes:. 

Molybdenum 
Calcium 

Draw Date 
Released Date 
Asset Operating (hours) 
011 Operating (hours) 
Top up (I) 

ppm 
ppm 

0.0 
317.48 

1047.0 
1278.0 
1.03 

ppm 
ppm 
ppm 

Chemistry  

Phosphorus 
Zinc 
Barium 
Boron 

mg KOHIg 
abs/0.1mm 

TBN 
Oxidation 

abs/cm Nitration 
Sulfation 
Visc 40 

abs/0.1mm 
cSf 

10.5 
7.74 
0.09  
16.12 
103.6 

0044 
Oil Mobil Delvac 1630 	 Sample ID 5933832-79 

Z1421{202;021 
Mt2:021 

1302.0 Magnesium 	 ppm 

ppm 0.94 

IIIIIIIMM1111111111# 
Date ZEEP:8021 Lab Supervisor 

TruVu 360 Software 

Printed c(r10)(2C, 2021 	 All right reserved 2 
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(10)(2e) @gmail.corn] 0045 

Woensdag 27-01-2021 Datum 

Tijd Ochtend 

Locatie Roompot haven 

Type inspectie Vervolg inspectie 

KG 8 Schip/vismerk 

To: 	110)(2e) 	@gmail.coml 	 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 1/14/2021 3:01:02 PM 
Subject 21-01-27 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Thur 1/14/2021 3:01:03 PM 
Flyer coronamaatregelen aan boord.pdf 

Geachte heer , 
Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze aan. Het werk 
gaat door, maar op een andere manier. 
Bijgaand treft u een flyer aan. Het is de bedoeling dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed doorleest en 
de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
U dient de flyer uit te printen en te ondertekenen en voordat de inspecteur aan boord stapt, moet u de 
ondertekende flyer aan de inspecteur overhandigen. 
Er worden kosten voor een vergeefse reis in rekening gebracht als: 
- de ondertekende flyer niet aan de inspecteur overhandigd wordt. In dit geval stapt de inspecteur niet aan boord 
voor de noodzakelijke inspecties. 
- tijdens de inspectie blijkt dat de regels niet worden nageleefd. In dit geval zal de inspecteur de inspectie afbreken. 
De kosten voor deze vergeefse reis bedragen € 328,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €328,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. 
Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brenben wij een bedrag van €328,- in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00. 
Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

(10X2e) 

Ondersteunend medewerker Toezicht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Ondersteuning en Afhandeling 

Scheepvaart 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 

10X2{0i lent. n I 
www.ilent.nl  

230635 



0046 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Watermat 

Preveritiemaatregelen COVID-19 voor inspecteur 1LT op iocatie 

Vanwege de coronamaatregelen past de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze 
aan. Het werk gaat door, maar op een andere manier. We werken meer digitaal en op afstand als dat 
kan. Sommige controles kunnen op afstand wonden gedaan, bijvoorbeeld door digitale 'clestchandhaving' 
aan de hand van documenten. De ILT kan dus veel inspecties blijven uitvoeren. 

Fysieke inspecties 
Als we naar buiten gaan, staat de gezondheid voorop. Van Onze inspecteurs én van de partijen 
waarmee we samenwerken of waar we toezicht op houden. We voeren risicogericht inspecties op locatie 
uit, waarbij we rekening houden met de coronamaatregelen. Onze inspecteurs zijn uitgerust met 
noodzakelijke beschemingsmiddelen. 

Wat kunt u doen? 
Nu de medewerkers van deILT weerwaker op locatie komen, vragen we uw medewerking. Ter 
bescherming van uw en onze medewerkers. Maatregelen: 

• Voorop staat het uitgangspunt dat zowel de ILT als uw bedrijf de algemeen geldende RIVM-
richtlijnen in acht nemen. 

• De ILT-inspecteurs houden zich aan de regels die uw bedrijf heeft opgesteld. 
• Het eventueel benodigde aanmelden bij een portier gebeurt niet in een ruimte waarin de 1,5 meter 

niet kan worden aangehouden. 
• Bij betreden/verlaten van het bedrijf is er een mogelijkheid om de handen te wassen/desinfecteren. 

Zorg voor een goed functionerende handenwasgelegenheid met voldoende zeep. 
• Geef de medewerker van de ILT geen hand. 
• Medewerkers met fysieke klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, (lichte) koorts, 

darmklachten of verlies van smaak blijven thuis. Bij aanwezigheid van medewerkers die deze 
symptomen vertonen, is de 1LT-medewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf. 

• We vragen van u een maximale inspanning om een afstand van 1,5 meter mogelijk te maken. 
• Zorg voor geschikte kantoorvoorzieningen wanneer de ILT-medewerker (administratieve) 

werkzaamheden op het bedrijf verricht: 
o 	Een werkplek, waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is en een afstand van 

minimaal 1,5 meter gerealiseerd kan worden. 
De apparatuur en de werkpink waar de ILT-medewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt 
graag zo hygiénisch mogelijk houden. 

• Een inspectie stopt als het volgens de inspecteur niet veilig genoeg is. 

Deze maatregelen zijn belangrijk om de verdere verspreiding van het Coronavirus maximaal te kunnen 
controleren. 

HARTELIJK DANK VOOR UW ME-DEWERKING1 

Verklaring 
Ik heb bovenstaande tekst gelezen en houd mij aan de afspraken. 

Naam 
Functie 
Datum 
Handtekening 
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0047 To: 	00)(28) 	@gmail.com' 	 @gmail.com] 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 1/25/2021 11:01:23 AM 
Subject 21-01-25 ILT verricht weer inspecties 
Received: 	Mon 1/25/2021 11:01:23 AM 
Infoblad visserij 150720.pdf 
Verklaring eigenaar schepen kleiner dan 24 meter DEEL A V1 150720 FORM.docx 
Verklaring eigenaar schepen groter dan 24 meter DEEL A V1 150720 FORM.docx 
Bijlage 2 C188 infoblad.pdf 

0)(2e) 

Geachte 	'001(20  
Hierbij stuur ik u de mail die verstuurd is naar de sector op 21/7/2020. In de bijlage treft u eigen verklaring. 
Hoop dat u zo voldoende bent geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

Medewerker Toezicht 

Ondersteuning & Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 1 2500 BD I Den Haag 

T 088-4890000 
De ILT verricht weer inspecties 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verricht weer inspecties. 
Bij deze mail ontvangt u een informatieblad om u te informeren over de inspecties die de ILT aan boord uitvoert en welke 'op 
afstand' worden gedaan. Tevens worden de preventiemaatregelen Covid-19 beschreven. 
Verdrag betreffende werk in de visserijsector (C188) 
Bij deze mail treft u ook het informatieblad aan met betrekking tot het 'Verdrag betreffende werk in de visserijsector'. 
Vanaf 15 november 2020 dienen bepaalde categorieën zeevissersvaartuigen in kader van dit verdrag gecertificeerd te zijn. 
Als u al eerder een aanvraag voor dit certificaat heeft ingediend dan wordt u gebeld voor het maken van een afspraak voor een 
inspectie (als dat nog niet gebeurt is). Heeft u dat niet gedaan dan kunt u op de gebruikelijke wijze een aanvraag indienen en 
bellen om een afspraak te maken. 
Afspraak maken 
U moet de ILT, ongeveer 3 à 4 weken voor de gewenste inspectiedatum, bellen voor het plannen van een afspraak. Tijdens de 
zomerperiode moet u rekening houden met langere doorlooptijden. 
De ILT is op werkdagen van 08:30 tot 16:00 uur telefonisch bereikbaar. Het plannen van afspraken kan alleen telefonisch via het 
telefoonnummer 088 489 00 00. 
Voor aanvullende informatie verwijs ik u naar de bijlages. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet,  
(10)(2e) t10)(20)(2e)  
Teamleider Vergunningverlening Visserij, Scheepsmetingen en Erkenningen 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningveriening Scheepvaart 

Westerlijke Parrallelweg 4 1 Zwijndrecht 

Postbus 16191 1 2500 BD Den Haag 
+31 (0) 88 489 00 00 

Ma - Di - Do - Vrij 9 - 17 / Wo 9 - 12 
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