


















































































































































































































































































From 
	(10)(2‘i, 0kz @kramermachines.nl] 

To: 
Cc: 

0565 0)(20> 
:10)(2, 

Scheepsbouw_tek 
(10)(2e)-  

@ILenT.nl] 
d  (10)(20 1) - ILT[ 	(10)(2e) 	@ilent.nl]  

From: 	visserij 
Sent 	Ed 8/3/2018 1:05:49 PM 
Subject 18-07-11 TER KEUR autocad mesheftenverwerkingslijn YE 118 
Received: 	Ed 8/3/2018 1:05:51 PM 
YE 118 a.JPG  
YE 118 b.JPG 
YE 118 c.JPG 
YE 118 d.JPG 
Vancistverwerkinq YE 118 voor autocad.dWq 

Beste  10)(20 

0940) Middel heeft bijgevoegde tekeningen opgevraagd voor de YE 118 omdat het plaatsen van de nieuwe visverwerkingsunit 
mogelijk invloed heeft op de stabiliteit. Wil jij deze tekening bekijken/beoordelen? 

Het gaat om ID 56362 en aanvraagnummer 656493. 

Bedankt voor je hulp. 

Groet, 

@ damen.com> 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 10:15 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.nl> 
Onderwerp: 18-07-19 FW: YE 118 tekening autocad mesheftenverwerkingslijn 

Geachte dames, heren, 

Op verzoek van uw inspectrice zend ik u ter informatie de tekening ( met gewichten) en wat beelden van de 
mesheftenverwerkingslijn van Kramer welke de eigenaren van de YE -118 aan boord van het schip gaan plaatsen aan SB — zijde in 
het voorste ruim. 

Met vriendelijke groeten, 
(1  0)(24 

Sent: woensdag 18  juli 2018 3:25 
TcO0)(2410)(20 < 9X2e @damen.com> 
Subject: YE 118 tekening autocad 

Hall(9) 

Hierbij de autocad tekening van onze opstelling. De gewichten van de machines staan op de tekening. 

Daarnaast heb ik nog een paar plaatjes van de opstelling bijgevoegd. 

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn hoor ik het wel. 

Met vriendelijke groet, 

Kramer machines 
Oostzeedijk 4a 
4486 PN COLIJNSPLAAT 
T:1 	 

232019' 	 



(10)(2e) 

E(  0)(210 kramerm achines.n I  
W: www.kramermachines.n1 
Direct nr. 

0565 

LIKE ons op el en blijf op de hoogte van de laatste: ontwikkelingen 
De SCLAINIElt 

This e-mail is confidential and is intended for the addressee only. If you are not the intended redpient nuthkig sholi bind the sender in any contract or obligotion. Please destroy this message and 
do not use. copy, disclone or otherwise disseminate this e-mail or any of its contents. Please be so kind as to notify the sender immediately bye-mail.  

Dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent kunnen aan dit bericht geen rechten warden ontleend. Wij verzoeken u dit 
berichtte vernietigen en niets von de inhoud te gebruken, te bespreken, door te sturen naar derden of anderszins openbaar te maken. In het geval dat u rijt bericht per ongeluk heeft ontvangen, 

verzoeken wij u vriendelijk de afzender omr.iddellijk hiervan per e-marl op de hoogte te brengen. 

Save a tree.Please do not print this email unteas necessary. 

232019 
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0570 

232824 

Moeen 2100 kq 
ZwoortePunt op 2330mm 
hangt,. 

i-Mosso 1270 kg 
Zwaartepunt op 2725mm 
hoogte • A-A 

n to 

.-Masso 800 kg 
Zwaartepunt op 500mm 
hoogte 

• Mossa 325 kg 
ZwOarteDunt op 21.30mm 

/ hoogte 
B- B 

Mol oongogovon mootiolorontlee  'taiga n6 00 
Opdrechi 
Proioci; 

Vongstyerwerking YE 118 

-Ctettle 

Am-projectre 
1T1 

110)(28A 
I t5-11/-  Z(11 0- 

; arner tAochin 
.),.. ...,.. 

vw.... 
in,2.2.41""" 
$. • , ,t, ,- MG. 

•••. onnaeri,e7. 
A2 

Oeelproiere 
"iaat ntr 

Benaming, 

0
118 	, eC 

11 	  

18 3857 

Datum. 
Eenheid: 
Projectie: 
Aantel. 

113 
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	 hoogte 

11 

11111111 III E 

A A 

B 
IVIOS$0 2100 kg 
Zwaartepunt op 2330mm 
hoogte 

(-Massa 1270 kg 
Zwaartepunt op 2725mm 

/ hoogte A-A 

f-Massa 325 kg 
,." Zwaartepunt op 2100rnm 

hoogte 

B- B 

Weel nongegever, medio...es velgen; ISO-CMOicedi 	 0j(2e)  
Opcmc.geey 	 9 	Dolum. I • -(/ - 2U1 ,j4.; P.,.: 

 
Eched: mm 

p.mo-ojecl: '18 	 Project.. Am-projectie 
Ff,3 tref' VOChin eSejoci 	 onlol:  18 3857 	 ~om  

„a o1r ""."'",' va ngstverwerking VE 18 
A2 )1  
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0571 (10)(2s) (10)(2e) (110)(2e To: 	 ) - ILT[ (1O)(2e)  @ILenT.nl] 

(1 Of2e) 0)(2 

From: 	visserij 
Sent 	Mon 7/2/2018 9:23:28 AM 
Subject 18-07-02 graag behandelschema samenstellen verbouw YE 118 
Received: 	Mon 7/2/2018 9:23:00 AM 
gescand document.pdf 

Hol(10)(2 ) 

Zou jij willen aangeven wat er allemaal in het behandelschema moet komen te staan? 
Dit betreft APR 656493 en ID 56362_ 

Alvast bedankt 

Groetjes 

-----Oors7ronkelijk bericht----- 
)(2e)  @damen.com> 

Verzonden: donderdag 28 juni 2018 13:44 
Aan: visserij <(10)(  @ILenT_nl> 
Onderwerp: 18-06-28 APR 656493 Aanvraag verbouw YE 118 

Geachte mevrouw, heer, 

In de bijlage stuur ik u een ingevuld meldingsformulier voor de door ons uit te voeren wijzigingswerken aan het schelpdier-
vissersvaartuig YE - 118 
Verder verzoek ik u in de agenda een bezoek van een toezichthoudend inspecteur in te plannen voor week 29 ( waarschijnlijk 
donderdag 19 Juli 2018 ) om de door ons uit te voeren werkzaamheden aan het onderwaterschip met betrekking tot het aanbrengen 
van een tweede visbuis te inspecteren tijdens de droogzetting van het vaartuig, 

Met vriendelijke groeten, 
0)(2 
 

0)(28) 
Projectleider Damen Maaskant Shipyards 

232020 

(10)(2e)- 





0573 To: 	visserij[(10)(29)bILenT.ril] 
F rom: 	(10)(200)(29) 	i  
Sent 	Thur 6/28/2018 12:44:05 PM 
Subject: 18-06-28 APR 656493 Aanvraag verbouw YE 118 
Received: 	Thur 6/28/2018 12:44:10 PM 
gescand document.pdf 

Geachte mevrouw, heer, 

In de bijlage stuur ik u een ingevuld meldingsformulier voor de door ons uit te voeren wijzigingswerken aan het schelpdier-
vissersvaartuig YE - 118 . 
Verder verzoek ik u in de agenda een bezoek van een toezichthoudend inspecteur in te plannen voor week 29 ( waarschijnlijk 
donderdag 19 Juli 2018 ) om de door ons uit te voeren werkzaamheden aan het onderwaterschip met betrekking tot het aanbrengen 
van een tweede visbuis te inspecteren tijdens de droogzetting van het vaartuig, 

Met vriendelijke groeten, 
0)(2 (s))(2e)  
Projectleider Damen Maaskant Shipyards 

232021 



0574 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Wate►staat 

232694 

Melden 
Wijziging vissersvaartuig en/of 
visserij methode 

Wijzigingen aan het schip of het gebruik van andere visserijmethoden 	Stuur het formulier naar: 
kunnen consequenties hebben voor de veiligheid en stabiliteit van het 	Stuur het formulier naarttOx2typient.ni  of naar 
schip en de geldigheid van de certificaten. Met dit formulier meldt u de 	Inspectie leefomgeving en Transport/Scheepvaart 
voorgenomen wijzigingen zodat de consequenties beoordeeld kunnen 	Postbus 16191. z5oo BD Den Haag 
worden en u veilig kunt blijven varen. 

Vervanging van uitrusting door gelijkwaardige uitrusting hoeft u niet te 
melden, op voorwaarde dat de nieuwe uitrusting is voorzien van de 

	Meer informatie 
vereiste goedkeuringen. 	 o88 489 oo oo I www.ilent.nl  

Wat gebeurt er met uw aanvraag? 
• U krijgt u een ontvangstbevestiging 
• De Inspectie neemt binnen 1 week contact met u op voor een 

intake gesprek om duidelijkheid te krijgen over de voorgenomen 
wijzigingen en de consequenties daarvan. Afhankelijk van de 
situatie moeten tekeningen worden gekeurd, inspecties worden 
uitgevoerd en/of certificaten worden aangepast. In complexe 
situaties wordt het intake gesprek niet telefonisch maar op een af 
te spreken locatie gehouden. 

• Na het intake gesprek ontvangt u een schriftelijke bevestiging van 
de gemaakte afspraken. Hierin staat eveneens een schatting van 
de kosten die nodig zijn voor de beoordeling. 

• Bij akkoord stuurt u deze bevestiging getekend retour. 
• Na inspectiets) en akkoord ontvangt u binnen twee weken 

eventuele aangepaste certificaten. 

ILtt75,O3 11 varia' 



0574 

Melden Wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode 
inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

1.1 (Handels)naam 

12 KvK-nummer 

• Vestigingsadres 

1.4 	Postcode en plaats 

i.g Land 

1.6 Naam contactpersoon 

w Tetefoonnummer(s) 

1.8 E-mailadres 

Gegevens eigenaar 
1 VE-118 Noordland BV 

j62024167  

I  Nieuwlandje 7 

( 4311CZ 	iBruinisse  

Nederland 

(10)(2e) 

I 	(lil )(2e)+==i 

1  0) 2 Whetnet.n1 

Gegevens vaartuig 
z.1 Scheepsnaam 	 j NOORDLAND  

z.z Vismerk 	 j YE- 118 

3 	Type wijziging 
3.1 	Wat bent u van plan te wigigen7 	O 1. Andere visserijmethode  of wijzigen  huidige methode  

(meerdere antwoorden mogelijk) 
D 2. Nautische uitrusting (redifingsraiddefenetcj  

• Zie de toelichting over het wet of niet 
aankrui? en von de type wiragingeri 	■ 3. Technische  installatie (brandblassysteern lenysysteem ebt)  
op pagina 4,5 en 6 

O g. Hoofd- en hulpmotoren (reductie  voortstuwingsveninen,vernagtg vermogen etc.)  

El 	5.  Constructie (Verlenging, reparaties, etc) 

■ 6.  Brugapparatuur  !navigatieapparatuur, (echo-installatie etc.)  

• 7. Elektrische installatie fboa(dsdlokelbard.  aramlefing,  etc) 

D 8. Vaargebled 

O g. Het anders gebruiken van het schip dan voor het vissen naar levende rijkdommen der zee 

El to. Lenswater/olie afscheider (LWO) 

■ 11. Overig, namelijk: 2e visbnisinstallatie aanbrengen aan SB zijde ( als al aanwezige installate  aan BB) 

4 	Omschrijving van de wijzigingen) 
iTypent J  Omschrijving 

4.1 	Omschrijf de ijziging(en) die u 
(van elk type wijziging) bij vraag 	3. 	Wjzigen / aanpassen teidingwerk voor vis- en spoelsysteem 
33 heeft aangekruist. 	 5. 	Fundatie-constructies voor bijkomende lieren, pompen, viskor en blokken, tuigage 

	

6. 	Bedieningsapparatuur voor bijkomende lieren, pompen en spoelerij mesheften Ver /m meld ook
an de wijziging 

 het typenummer 	6. Etectrische bedieningen voor bijkomende lieren, pompen, afsluiters en spoelerg mesheften (1 t 	11) v  

	

11. 	Aansluitingen op buitenboOrdefSluiters tbv. 2e visbuis en constructies om visbuis aan SB aan boord 
te leggen. 

ITypenr: —Omschrijving 	  
In te vullen door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
Patumbintienkornst 	 APR Registratienummer 	 10-nummer 

1 	  
111,175.o3 1 xvang 

232694 



0574 

Meiden Wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethede 
Inspectie leefomgeving en Transport 
Ministerie Van in frasmrauttr en Wazen= 

4.5 	Wanneer wilt u met de wijziging 
of verbouwingswerkzaamheden 
starten? 

4.3 	Waar wilt u met de wijziging of 
verbouwingswerkzaamheden 
starten? 

4,4 Wie gaat de werkzaamheden 
uitvoeren 

4.5 Wanneer wilt u met een andere 
visserijmethode of totaal ander 
gebruik van het schip starten? 

5 
5.1 	Stuur de volgende bijlagen mee  

Vaartuig komt week 29-2018 in dok voor alle werkzaamheden tbv. de wijzigingen aan het onderwaterschip uit 
te voeren, overige werkzaamheden staan Ingepland voor de weken 34, 35, 36 en 37 - 2018 

Damen Maaskant Shipyards te Stellendam 

Damen Maaskant Shipyards te Stellendam 

Bijlagen 
- Materiaal certificaten 
- 	Type goedkeuringen 
- Tekeningen 
- 	Elektrische schema's 

ILT.,  75 el 13,10.+8 

232694 



0575 To: 	(10)(29) @hetnet.nl'[(10)(2g) @hetnet.nl]  
From: 	(10)(2e) 	0X24110X2e1) - ILT 
Sent: 	Wed 1/3/2018 10:39:TD-A-M 
Subject Bevestiging afspraak YE 118 
Received: 	Wed 1/3/2018 10:39:19 AM 

Geachte dame/heer, 

Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 

Datum 12-01-18 

Tijd 
	

Eerste werk, zo vroeg mogelijk 

Locatie Neeltje Jans 

Schip/vismerk YE 118 

Type inspectie  Herinspectie ± 2 uur (zie het inspectierapport 
van de vorige keer) 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voorde 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. 

Opmerkingen/bijzonderheden 

Graag een afspraak maken om de radio te laten keuren. Deze verloopt op 26-01- 
18. 

Mocht u deze afspraak willen wijzigen, dan kunt u dit doen uiterlijk 24 uur voor aanvang van inspectie of 
bezoek. Wij verzoeken u dit schriftelijk of telefonisch te doen. 
Voor meer informatie over Vergunningverlening Zeevaart verwijs ik u graag naar onze website.  
Met vriendelijke groet, 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 
Bezoekadres: Rijksinspectiekantoorj Westelijke Parallelweg 413331 1 W Zwijndrecht 

T 088 489 00 00 
10)(2glehilent.n1 

232022 



❑ Brandblus 
EI Koelinstallatie 
❑ Wijziging schip 
❑ Vervolginspectie 
Radio 

Medical 

	

Uitstel keerkoppeling: 	NVT 

	

Uitstel hoofdmotor: 	NVT 

Uitstel schroefas: NVT 

E
D

 ❑
❑

  ❑
❑

E
E

 

Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 

0 n.v.t. C) Geviseerd 	0 Verlengd a/b 0 vernieuwen 

r

Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
® n.v.t. 0 Geviseerd 0 verlengd a/b 0 vernieuwen 

[ Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 
0 n.v.t. C) Geviseerd 0 Verlengd a/b 	0 Vernieuwen 

[ Advies certificering definitief na akkoord kantoor 
C) n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

Voor einde inspectleperiode 

Voor einde Inspectlepertode 

------ 
- • 	. • - 

W06 

2 
2 
2 
2 

Voor einde inspectieperiode 

ly_oor einde inspectieperiode 
Voor einde inspectleperiode 

Voor einde Inspettleperiode 

Schriftelijk afmelden 	D 

El 
Schriftelijk afmelden 

C:1 
Schriftelijk afmelden 

Bij het plaatsen van een kast tbv gasflessen eerst een tekening ter keur indienen 

Redie-neg-keeren 
antifettlingveridafing-egreaken 

«Feenbeek-sielder-~ansehaffewen-bij-e~el-Fnvolten 

Voor einde inspectleperiode 

Voor einde inspectleperiode 

Voor einde Inspectieperlode 

Voor einde inspectleperiode 

Schriftelijk afmelden 

Schriftelijk afmelden 
Schriftelijk afmelden 

2 
	

6 El 

2 
2 
	

9 

0 
D 

II 
	0 

Let op: voordat een herinspectie aangevraagd kan worden dienen alle bovenstaande punten opgelost te zijn. 
Schriftelijke afmeldingen sturen naar:11101'291 p ILENT.N1 

Verslag 

12-01-201iijo)(2 ft3: herinspectie 
Conform inspectielijst restpunten afgenomen en goed bevonden 
01-11-2017g  IR 2: droogzetting en jaarlijkse inspecties 

(International Interswift 6600) en anodes waarnodig. Schroeven en roeren, geen bijzonderheden. Met een hoogwerker afsluiters van buitenaf bekeken en goed bevonden. Er 
specteer e vaartuig droog en schoon in het dok van Maaskant. Geen bijzonderheden waargenomen aan het casco. Casco zal worden voorzien van : primer 1* AF 

werden kleine aanpassing gedaan aan de zakinstallatie voorschip voor de zuigkorf. De glijplaat werd wat zwaarder uitgevoerd. Tevens is een vast part aangebracht op de 
achterportaalkraan tbv de zuigkorf zodat deze bij een eventuele draadbreuk niet kan doorslaan naar het dek. 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd vaarbevoegdheden schipper en sub schipper, medische keuringen en monsterboekjes, klimtuig, 
brandalarmeringen, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, snelafsluiters, brandkleppen, zwemvesten, kaarten en boekwerken, overlevingspakken, 
reddingsvesten, schietlijnen, wachtalarm incl doormelden, scheepshoom, algemeen alarm, lampjes overlevingspakken, medicijnen, reddingsboeien met lamp en werplijnen, 
vuurpijlen, medicijnkist, vlotten gekeurd, nav.verlichting, NUC verlichting, brandslang en spuitstuk, vluchtluik gangbaar, knevels en luiken, vloerplaten vast, isolatiemat 
hoofdbord, isolatie draaiende en hete delen, SOS afsluiters, bilgealarmeringen, noodverlichting, intercom, MK, zoeklicht, tuigage inorde, ankerspil gangbaar etc=i.o. 
03-02-201144JR 1: jaarlijks en tuigage 
rapport nieuwbouw afgesloten 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd Gesproken over geldige vaarbevoegdheden, medische keuringen en monsterboekjes, klimtuig, 
brandalarmeringen, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, snelafsluiters, brandkleppen, zwemvesten, kaarten en boekwerken, overlevingspakken, 
reddingsvesten, schietlijn, wachtalarm incl doormelden, scheepshoorn, algemeen alarm, lampjes overlevingspakken, reddingsboeien met lamp en werplijnen, vuurpijlen, 
medicijnkist, vlotten gekeurd, nav.velichting, NUC verlichting, brandslang en spuitstuk, vluchtluik gangbaar, isolatie draaiende en hete delen, bilgealarmeringen, intercom MK, 
zoeklicht, lenssysteern getest met twee pompen, tuigage indrde, ankerspil gangbaar etc=i.o. 

1/2 	 v4.2 - 15111.9 

Inspectierapport 
ILT/Scheepvaart 

Vergunningen Zeevaart 
Weena 723 	 1 Rotterdam 

Postbus 16191 	2500 60 	1 Den Haag 

www.ilentni/onderwernen/transporthisserld 
T 088 4E90000 	 1 	 lent.ni 

Inspectie Leefprngeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

0577 

Rapportnr: 

Opgemaakt dd: Inspecteur: t 2e- 

Vismerk: YE 118 Lengte schip: Inspectiedd: 

Naam schip: Noordland Tonnage schip: Inspectieplaats: Neeltjejans (kamperland) 

Object-ID: 56362 Inspectieperiode: 

Verjaardatum: 

Uitgevoerde inspectie: 

Ej Jaarlijks 

D Tussentijds 
13 Vernieuwing 

Herinspectie 

E Marpol Annex 1 
❑ Marpol Annex IV 
❑ Marpol Annex V 
❑ Marpol Annex VI 

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

Type certificaat 
CVO 

Type certificaat 

Type certificaat 
Klasse 

Type certificaat 

	

- 	 e n.v.t. 0 Geviseerd 0 Verlengd a /b 0 Vernieuwen 

[ Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 

	

Type certificaat 	Advies certificering - definitief na akkoord kantoor 

Loadline I C) n.v.t. ()Geviseerd 0 Verlengd a/b 0 Vernieuwen 

❑ Inwendig S-jrlks 
❑ Luchtvaten 5-jrlks 
ci Keerkoppeling 
❑ Hoofdmotor 

Type certificaat 

Opmerkingen 
Rapportnr Volgnr 	Omschrijving herstellen: Opvolgactie schipper 	Akkoord ILT? 

232024 



0577 

Rapportnr: 
	

3 

Opgemaakt dd: 12-jan-2018 
	

Inspecteur: 

	

Vismerk: YE 118 	 Lengte schip: 
	 Inspectiedd: 12-jan-2018 

Naam schip: Noordland 	 Tonnage schip: 
	 Inspectieplaats: Neeltjejans (kamperland) 

	

Object-1D: 56362 	 Inspectieperiode: 

Verjaardatum: 

Opmerkingen voor kantoor 
Akkoord ILT? 

Gertifeaten-geviseer-ei 

;Certificaten geviseerd 
4 	 

C
ID

  ,11
1,E

, D
 C

I,D
,E

LE
 

1 	
I 

Rapportnr 	Volgar 	Omschrijving 

v4.2 151119 

232024 



0)(200)(2e)  (10)(2e) @damen_com] 0578 To: 

9xi 10)(20) 

From: 	visserij 
Sent: 	Thur 8/23/2018 10:08:55 AM 
Subject RE: datum hellingproef YE -118 " Noordland" na verbouwing 
Received: 	Thur 8/23/2018 10:08:56 AM 

Goedemorgetlommg«,,,„  
Hierbij bevestig ik de afspraak voor onderstaand d.d.07-09-18 in de middag te Stellendam. 
Vriendelijke aroet   

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie leefomgeving en Transport 
Intake en Afhandeling 

Postbus: 1619112500 BO 1D1N RAG 11 
00 zeek Mies: We nekihe Panacivii0 41=1E211 0616ffitted0 

T (+31) 088 4890000 
E K10)(2.-Wilent.n1 
Voor meer informatie over Vergunningver lening Zeevaart ver wijs ik ir graag naar onze welsite 

(1  2400) 
Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 09:16 
Aan: visserij 
Onderwerp: datum hellingproef YE -118 " Noordland" na verbouwing 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
Bij deze willen wij een afspraak maken met een surveyor van IL&T voor het aanwezig zijn bij de te houden hellingproef met de YE — 
118 " Noordland" na voltooiing van de verbouwingswerkzaamheden op vrijdag 07 September a.s. in de middag 
Met vriendelijke groeten, 

(1 0)(2*)0)(2e) 

232025 



The Né herlands 

0579 

Page 1 of 1 
	 SI vessel number: 56362 

	Certificate number: 10128/2020 

Exemption Certificate 
Issued under the provisions of the Fishing vessels Order 2002 

For a New fishing vessel 

under the authority of the Government of the Netherlands 
by 

The Head of the Shipping Inspectorate 

Identification sign 
	 Name of the ship 

	 Distinctive numbers or letters 

YE 118 
	

NOORDLAND 
	

PBWP 

Port of registry 	 Length 

YERSEKE 
	

39,93 

THIS IS TO CERTIFY: 

That the vessel is, under the authority, conferred by regulation 5.1 of the Shipping Act, exempted from 
the requirements of Regulation 7.5, 3 bis, b of the Fishing Safety Rules 2002. 

Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted: 
1. Approved recovery device on board, ready for immediately use; 
2. Yearly MOB training of the crew on board in presence of a NSI surveyor; 
3. Bowthruster operational; 
4. NSI approved "Man over Board" procedure in the Netherlands language and working 

language of the crew placed on the bridge and in the accommodation; 
5. The vessel operates within sailing area 5; 
6. The crew shall be supplied with an Immersion Suit of an approved type; 
7. A Safety-harness with lifeline to be supplied on board. 

this certificate is valid until 31-10-2025, provided that the Certificate of Compliance no. 10126/2020, to 
which this certificate is attached, is valid. 

Issued at Zwijndrecht, on 01-11-2020 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
The Head of Department Human Environment and Shipping Licensing, 

onree„, 
r
t-41
5 2,‘,et ana "t.  z5  
k 

,r4 

U 
!• 'Z'r s,  

Dhr. ir. C. Hoppener 

Model COVEX 22.06.2017 meo 
Sectie: VI 

232026 
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