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Inspectie Leefomgeving en Transport 
!Ministerie van Infrastructuur eri Watennac 

Per 1 juli 2020 verricht ILT weer inspecties op 
vissersschepen 

Vanwege de coronamaatregelen past de ILT haar werkwijze aan. Het werk gaat door, 
maar op een andere manier. 
Per 1 juli 2020 voert de ILT weer inspecties aan boord uit om vissersschepen te 
certificeren. De ILT voert echter ook inspecties 'op afstand' uit. 

Welke inspecties verricht de ILT aan boord per 1 juli? 
Voor onderstaande inspecties maakt u, op de gebruikelijke wijze, een afspraak met de 
ILT. U moet de ILT, ongeveer 3 á 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. 

invlaggers, nieuw- en verbouw 
Hieronder vallen alle inspecties die nodig zijn om een nieuw schip, een verbouwd 
schip of een invlagger te certificeren. Hieronder vallen ook de (eventuele) 
proefvaart en de hellingproef. 
Wijzigingen 
Iedere wijziging toetst de ILT aan de geldende eisen. De ILT bepaalt welke 
documenten u moet indienen en welke inspecties zij uitvoert. 
Vernieuwingsinspecties (vijfjaarlijkse inspectie) 
Hieronder vallen alle inspecties die nodig zijn voor de afgifte van nieuwe 
certificaten. Dit zijn: droogzetting, schroefas (3 of 5 jaarlijks), inwendig survey 
zoals tanks, vaste blusinstallatie, hoofdmotor,  keerkoppeling en luchtvaten. 
Let op! Voorafgaand aan de vernieuwingsinspectie moet u deel A van de 
'Verklaring eigenaar schip' invullen. Deinspecteur beoordeelt de lijst op locatie, 
tijdens de inspectie._ 

- iSroogzettingen (tusseriijcisfs-,jaarlijks) 
Van een vaartuig moet ten minste eenmaal in de 36 maanden de gehele romp 
aan de buitenzijde worden onderzocht, met ten minste twee van zulke 
onderzoeken in een periode van 5 jaar. 
Afhankelijk van de leeftijd van het vaartuig en de toestand van de romp, kan 
de ILT een kortere periode dan 36 maanden eisen, tussen 2 opeenvolgende 
onderzoeken van de romp aan de buitenzijde. 

- Schade en incidenten 
Inspectie om vast te stellen of het schip nog voldoet aan de certificaateisen. 
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Hellingproef 
Tenminste elke 10 jaar moet een hellingproef worden uitgevoerd om te 
controleren of het schip nog aan de gestelde stabiliteitseisen voldoet. 
Certificering 'Verdrag betreffende werk in de visserijsector' (C188) 
Vanaf 15 november 2020 moeten bepaalde vissersvaartuigen over dit certificaat 
beschikkenl. 

Welke inspecties verricht de ILT op afstand? 
Jaarlijkse inspectie 
De ILT voert de jaarlijkse inspectie voorlopig niet meer aan boord uit. De 
inspectie zet de werkwijze die tijdens de Covid-19 lockdown van kracht was, 
voorlopig voort. 
Dit betekent dat u zelf, aan de hand van de 'Verklaring eigenaar schip', de 
jaarlijkse controle moet uitvoeren. U beantwoordt de vragen die in deze 
verklaring worden gesteld en stuurt de verklaring, samen met de gevraagde 
documenten, per e-mail naar de ILT (i  (102e  • ilent.n1). Voor de volledigheid treft 
u de verklaring als bijlage bij deze e-mail aan. 
Na beoordeling van de 1/erklaring eigenaar schip' en de ingediende documenten, 
tekent de ILT uw certificaat af of vraagt zij om aanvullende documentatie. 

Generieke verlenging certificaten/Contingency Plan and Guideli nes 
Vanwege de uitbraak van Covid-19 heeft de ILT alle scheepscertificaten, die tussen 
31 maart en 30 juni 2020 verliepen, met 3 maanden verlengd. De certificaten zijn als 
volgt verlengd: 

Oorspronkelijk einde certificaat of einde window:  Nu geldig tot: 
31-3-2020 (1©)(2e) 	I 

10)(2e) I 177.t:0)(27è77:71 
I 	(10)(2e) 	I 

10)(2e)  

Een tweede verlenging is mogelijk, als u voldoende motiveert dat uw schip niet kon 
worden gecertificeerd tijdens de periode van de verlenging van de certificaten. Voor 
meer informatie zie: 
https://www.lient.nlionderweroerVco  na i s-en- escheepv rt/coronavirus-covid-19- ntinuencv-olan-and-
guidelines  

Preventiemaatregelen COVID-19 
Bijgaand treft u een flyer aan. Deze is bedoeld om de inspectie veilig te laten 
plaatsvinden, voor onze inspecteurs, voor uzelf en voor uw medewerkers. De flyer is niet 
vrijblijvend. Het is de bedoeling dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed 
doorleest en de nodige voorzorgsmaatregelen treft. U moet de flyer uitprinten, 
ondertekenen en aan de inspecteur overhandigen voordat hij/zij aan boord stapt. 
Als u een afspraak maakt, gaan wij er van uit dat u de voorzorgsmaatregelen treft. 
Als u een afspraak maakt en u overhandigt de flyer niet aan de inspecteur, of u houdt 
zich niet aan de regels, dan wordt de inspectie beëindigd en ziet de ILT zich genoodzaakt 
om kosten voor een vergeefse reis in rekening te brengen (€ 323,00). 

1 rittps:Avvww.ilent,nlionclerwerpen/temanning-visserij/vvork-in-fishino-convention---c 8 
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Inspectie teefonlgeving & n Tmnsppit 
Ministerie van Infiustructinir Waterstdat 

Prev en tiemaatreuel e n COVTD -19 voor inspecteur ILT cap laudtie 

Vanwege de coronarnaatiegelen 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 voorden gedaan, bijvoorbeeld door digitale sdeslchandhaving' 
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 
wt, waarbij we rekening houden met de coronarnaatregelen. Onze inspecteurs zijn uitgerust met 
noodzakelijke beschermingsmiddelen. 

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

• Voorop staat het uitgangspunt dat ~el de ILT ás uw, bedrijf de eigenen geldende Rnm-
richtlijnen in acht norren. 

▪ 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 werden aangehouden. 
• Bij betredeniveriaten van het bedrijf is er een mogelijkheid om de handen te wassen/desinfecteren. 

Zorg voor oen goed functionerende hanclenwasgelegenheid met voldoende zeep. 
ir 	Geef de medewerker van de ILT geen hand, 
• Medewerkers met fysieke klachten zoals neusverkoudheid, houten, keelpijn, (lichte) koene, 

darniklachten of verlies van smaak blijven thuis. Bij aanwezigheid van medewerkers die deze 
symptomen vertonen, is de ILT-rnedowerker gemachtigd te vertrekken van uw bednjf. 

• We vragen van u een maximale inspanning om een afstand van 1,5 meter mogelijk te maken. 
• Zorg voor geschikte kantoorvoorzieningen wanneer de 11T-medewerker (administratieve) 

weriaaarnheden op het bedrijf verskist: 
o een werkplek, waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is.en een afstand van 

minimaal 1,5 meter gerealiseerd kan worden. 
o De apparatuur e.n de werkplek waar de IET-medewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt 

graag zo hygiénisch mogelijk honden_ 
• Een inspectie stopt ais 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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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie vati infrastructuuren Waterstaat 

Verklaring eigenaar voor (vissers)vaartuigen 
kleiner dan 24 meter 

Deel A - jaarlijks onderzoek 

Inleiding 
De ILT voert de jaarlijkse inspectie voorlopig niet meer aan boord uit. De inspectie zet de 
werkwijze die tijdens de Covid-19 lockdown van kracht was, voorlopig voort. 
Dit betekent dat u zelf, aan de hand van de 'Verklaring eigenaar schip', de jaarlijkse 
controle moet uitvoeren. 
Na beoordeling van de 'Verklaring eigenaar schip' en de ingediende documenten, tekent 
de ILT uw certificaat af of vraagt zij om aanvullende documentatie. 

U kunt deze verklaring digitaal invullen of uitprinten om hem vervolgens handmatig (met 
de pen) in te vullen. 

Wat moet u doen? 
1. Voor een jaarlijkse inspectie vult u deze verklaring volledig in. 
2. U neemt het laatste ILT inspectierapport door en, na eventuele correctie van 

openstaande opmerkingen en gemaakte afspraken binnen de gestelde termijn, 
ondertekend u deze. 

3. U neemt eventuele opmerkingen tekeningkeur door en na eventuele correctie voegt u 
hiervan bewijs bij. 

4. U vult onderstaande verklaring in en ondertekend deze. 
5. U stuurt deze verklaring, met bijbehorend ILT inspectierapport, certificaten, 

servicerapportages, dokrapport, afschriften logboeken, evt. foto/videomateriaal, ect. 
naar (19)(2g? ©ilent.nl.  

De scheepseigenaar en gezagvoerder zijn ervoor verantwoordelijk dat hun schip te-allen 
tijde-aan de geldende regelgeving blijft voldoen, zoals genoemd in de 
visservaartuigenbesluiten, de ILT klassenrules, of de klassenrules van een door de 
minister aangewezen EU-erkend klassenbureau. 

230875 
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❑ ❑  

0049 

Deel A - Jaarlijks onderzoek (le, 2e en 4e jaarlijkse onderzoek) 

Let op: door een vakje aan te kruisen verklaart u dat deze voorziening 
aanwezig is op het schip en voldoet aan de eisen of niet van toepassing is, dat 
wil zeggen; niet aanwezig op het schip. 
De gevraagde documenten — zie *rode tekst - voegt u als bijlage bij deze 
verklaring. Alle documenten graag vermelden in het overzicht van bijlagen. 

Arbo/tuigage 

2 

1 

3 F3 

Jaarlijkse inspectie laad- en losgerei WLL > 1000kg en 
hijsmiddelen door een bevoegd persoon (een bevoegd persoon is 
de schipper, of een door de schipper aangewezen persoon) 
WLL (Work Load Limit) vermelden op laad- en losgerei. 
Register van laad & losgerei bijgewerkt en afgetekend 
*kopie betreffende pagina indienen 

Noodstoppen vislier en hulplieren testen 

4 E 

5 

Controle van draden; Let op vleeshaken, corrosie en breuken 

Controle van sluitingen en ogen blokken; geen slijtage meer dan 
10% 

10 

6 

7 

8 

9 

Controle op slijtage van lummels gieken 

Vislier; controleren op luchtlekkage en/of hydrauliek olielekkage 
en bandremmen 
Controle van afvier patenten boomkor (oudere schepen 
aanwezigheid klapblok) 
Jaarlijkse keuring valbeveiliging, persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (R.I.&E) aan boord en 
bijgewerkt 

Scheepsbouw 

11 
	 Gangbaarheid van de waterloos poorten 

12 El 
scharnieren, pakkingen) 
Controle waterdichtheid van luiken en deuren (gangbare knevels 

13 

14 
	

D 

15 

16 
	

G 

17 
	

El 

❑ Brandkleppen gangbaar en goed afsluitend 

❑ Brandbluskranen gangbaar 

❑ Vlamdovend gaas in ontluchtingspijp brandstoftanks intact 

❑ Relingwerk en trappen in goede staat 

❑ Nooduitgangen vrij en gangbaar 

2 
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18 
	

Brandwerende deuren, goed sluiten 

CFK (koel- en vriesinstallatie) 

2 
	Periodieke keuring koel installatie door STEK erkend bedrijf 

*laatste servicerapport indienen 

3 
	Controle alarmeringen van koelinstallatie en eventuele sensoren 

in de diverse ruimtes 

Machinekamer 

n 	Testen brandbluspompen 

22 
	

Testen generatoren 

3 
	

Testen hoofd- en noodstuur inrichting 

24 
	

Testen zelfsluitende deuren 

25 
	 Testen afstand bedienbare afsluiters (SOS afsluiters 

brandstof/hydra uliek) 

❑ 
	

Testen noodverlichting 

3 
	

Testen noodstoppen 

3 
	

Testen van alarmeringen van motoren en machinekamer 

29 
	

Testen bilge-alarmeringen diverse ruimtes 

El 
	

Controle afscherming van draaiende delen 

D 
	

Controles isolatie pluspolen dynamo's en startmotoren 

32 
	 Controle isolatie van uitlaatgassenleidingen hoofd-, en 

hulpmotoren en kachel 

3 
	Controle van acetyleen- en zuurstofcilinders (slangen, reduceer, 

vlamdovers) 

3 
	

Controle las apparatuur, en overig handgereedschap 

3 
	Controle brandstof-, smeerolie- en waterinstallaties controleren 

op lekkages 
Proeflenzen met twee onafhankelijke pompen op niet 
oliehoudende bilgeput 

37 
	 Draaiurenstand hoofdmotor sinds laatste revisie/vernieuwing 

uren (aantal uren invullen!). 

Vaste Brandblusinstallatie MK 

Jaarlijkse keuring uitgevoerd door een brandbeveiligingsfirma 
3 	van de vaste brandblusinstallatie machinekamer 

*servicerapport/certificaat indienen 

Nautische Uitrusting 
Keuringsdatum en aantallen controleren van de uitrusting: 

Datum van 	Verval datum 

3 

19 

20 E 

21 

23 

26 

27 

28 D 

30 

31 

33 D 

34 D 

35 

36 3 

38 
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42 111 Reddingsvlotten' RV1 
*certificaat indienen Jaarlijks Jaarlijks 

2,5 
jaarlijks 

2,5 
jaarlijks 

43 

2,5 
jaarlijks 

❑ Reddingsvlotten RV2 
*certificaat indienen Jaarlijks 

2,5 
jaarlijks 

Jaarlijks 

inspectie 
39 E Medische uitrusting volgens 

vaargebied, inclusief laatste 
versie geneeskundig handboek 
(kolom C=Rode Kruis boekje/ 
kolom B / Kolom K "kotterkist") 
*vervaldatum-lijst of certificaat 
indienen 

40 D Vuurpijlen 
41 E Lampjes overlevingspakken 

en reddingsvesten 

44 E Hydrostatic Release Units 
(HRU's vlotten) 

45 E Brandblussers en 
brandslangen/nozzles jaarlijkse 
keuring 
*servicerapport/certificaat 
indienen 

46 Cl Boeien / boeilichten / 
vanglijnen 

47 E MED vesten 48-uurs regeling 
jaarlijkse keuring 
*service ra ppo rt/certifica at 
indienen 
H Magnetisch kompas, 
noodverlichting, recente 
deviatietabel controle 
❑ Bemanningspapieren; 
monsterboekje, medische 
keuringen, 
vaarbevoegd heidsbewijzen. 

Nvt. Nvt. 

48 

49 

Nvt. 

Nvt. Nvt. 

0049 

Controle van de goede werking van: 

50 
	

Scheepshoorn 

51 	❑ 
	

Cl 	Navigatieverlichting (incl. NUC en aanvullende visverlichting) 

I  Let op: bij ESI vlotten zowel jaarlijkse controle aan boord, als 2,5 jaarlijkse keuring vermelden 

4 
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61 

60 

59 

Cl 55 

54 

53 

D 52 

Jaarlijkse oefeningen 

MARPOL 

Cl 
	Oefening schip verlaten (let op vermelding in 

brugjournaal/logboek) 

El 
	

Brandblus oefening 

El 
	

Man overboord oefening / Markus lifenet oefening 

57 
	 Reinheid van kombuis en verblijven. Veiligheidscontrole t.a.v. 

gebruik elektrische apparatuur in verblijven 

Nautische boekwerken: o.a. recent bijgewerkte zeekaarten 

56 
	 (vaargebied en aanloophavens), BVA (zee aanvaringsreglement, 

IAMSAR 2019 (vol. III), getijtafels/getijdeboekje, nautische 
almanak 

El 
	

Ruitenwissers / slingerruiten 

Cl 	
installatie, etc.) 
Noodverlichting (o.a. radio, MK, vlotten, logies, brug, radio- 

Cl 	
door brandblusfirma in *servicerapport/certificaat) 
Brand-, rookmelders inclusief doormelding (advies mee te nemen 

El 
	Algemeen alarm, wachtalarm (inclusief koppeling piloot en 

doormelding) 

El 63 
Schepen > 100 GT en/of > 15 personen a/b moeten een 
Garbage Management Plan hebben 

El 
Machinekamer bilges schoon en olievrij *indienen laatste twee 
olieafgiftes oliejournaal/bilgeboekje 

El 

De reder/eigenaar verifieert of de verzekerings- en 
aansprakelijkheidsdekkingen van kracht blijven na verlenging 
van de geldigheid van de certificaten zoals beschreven in dit 
document. 

Schepen > 12 meter moeten 
"hoe om te gaan met vuilnis" 

(2e)  plaatsen met aanwijzingen 
62 111 

Verzekering/ liabilities 

66 

70 

0049 

5 
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Ondertekening 

Ondergetekende verklaartdat: 

• hij (zij) deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
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 
kan leiden tot een aangifte van valsheid in geschrifte ex artikel 225 van het Wetboek 
van Strafrecht; 

• deze verklaring is ondertekend door de daartoe vertegenwoordigingsbevoegde of 
gemachtigde, namens de onderneming; 

• er zich aan boord geen wijzigingen hebben voorgedaan, zoals genoemd in 
• bijlage 1; Formulier "Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode"; 
• alle aangekruiste onderdelen/onderwerpen aan boord heeft gecontroleerd, 

geverifieerd en aan een beproeving heeft (laten) onderwerpen, voor zover van 
toepassing zijnde; 
u de ILT per direct op de hoogte brengt van tekortkomingen welke voor uitvaren niet 
hersteld kunnen worden; 
u waar nodig deze verklaring heeft aangevuld met schriftelijke bijlagen, zoals 
keurings-certificaten servicebedrijven, werkrapporten van (onder) aannemers, dok-
ra pportages, motorendoscopie-rapportages, overige overhaal-rapportages, etc...., 
eventueel aangevuld zijn met ander schriftelijk-, foto-, of videobewijsmateriaal, 
eventueel aangevuld zijn met een overzicht vanuit uw Onderhoudssysteem, of aan 
boord bijgehouden logboeken. 

Naam 

Functie 

Emailadres: 

Telefoonnummer 

Naam/vismerk schip : 

Datum 

Plaats 

Handtekening 	: ❑  Door hier een kruis te plaatsen ondertekend u deze verklaring. 

Verklaring eigenaar, certificaten servicebedrijven, scheepswerfrapportages, dokrapport, 
en overige bilagen kunnen onder vermelding van Vismerk en onderwerp verzonden 
worden naar  (10)(29)  @ilent.nl. 

6 
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Let op: onvolledig ingediende verklaringen en aanvullende documenten kunnen leiden 
tot een vertraging in het vernieuwen van uw certificaten. 

Bijlagen 

De volgende documenten, rapportages, rapporten, etc. zijn bij deze verklaring gevoegd: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

230875 
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0050 

Inspectie Leefomgeving en Transport -
Ministerie van Infrastructuur- en Waterstaat 

Verklaring eigenaar voor (vissers)vaartuigen 
groter dan 24 meter 

Deel A - jaarlijks onderzoek 

Inleiding 
De ILT voert de jaarlijkse inspectie voorlopig niet meer aan boord uit. De inspectie zet de 
werkwijze die tijdens de Covid-19 lockdown van kracht was, voorlopig voort. 
Dit betekent dat u zelf, aan de hand van de 'Verklaring eigenaar schip', de jaarlijkse 
controle moet uitvoeren. 
Na beoordeling van de 'Verklaring eigenaar schip' en de ingediende documenten, tekent 
de ILT uw certificaat af of vraagt zij om aanvullende documentatie. 

U kunt deze verklaring digitaal invullen of uitprinten om hem vervolgens handmatig (met 
de pen) in te vullen. 

Wat moet u doen? 
1. Voor een jaarlijkse inspectie vult u deze verklaring volledig in. 
2. U neemt het laatste ILT inspectierapport door en, na eventuele correctie van 

openstaande opmerkingen en gemaakte afspraken binnen de gestelde termijn, 
ondertekend u deze. 

3. U neemt eventuele opmerkingen tekeningkeur door en na eventuele correctie voegt u 
hiervan bewijs bij. 

4. U vult onderstaande verklaring in en ondertekend deze. 
5. U stuurt deze verklaring, met bijbehorend ILT inspectierapport, certificaten, 

servicerapportages, dokrapport, afschriften logboeken, evt. foto/videomateriaal, ect. 
naar  (10)(20Sla ílent.nl.  

De scheepseigenaar en gezagvoerder zijn ervoor verantwoordelijk dat hun schip te-allen 
tijde-aan de geldende regelgeving blijft voldoen, zoals genoemd in de 
visservaartuigenbesluiten, de ILT klassenrules, of de klassenrules van een door de 
minister aangewezen EU-erkend klassenbureau. 

230876 
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Let op: door een vakje aan te kruisen verklaart u dat deze voorziening 
aanwezig is op het schip en voldoet aan de eisen of niet van toepassing is, dat 
wil zeggen; niet aanwezig  op het schip. 
De gevraagde documenten — zie *rode tekst - voegt u als bijlage bij deze 
verklaring. Alle documenten graag vermelden in het overzicht van bijlagen. 

Arbo/tuigage 
Jaarlijkse inspectie laad- en losgerei WLL > 1000kg en 
hijsmiddelen door een bevoegd persoon (een bevoegd persoon is 
de schipper, of een door de schipper aangewezen persoon) 
WLL (Work Load Limit) vermelden op laad- en losgerei. 
Register van laad & losgerei bijgewerkt en afgetekend 
*kopie betreffende pagina indienen 

1 

2 

Noodstoppen vislier en hulplieren testen 

Controle van draden; Let op vleeshaken, corrosie en breuken 

Controle van sluitingen en ogen blokken; geen slijtage meer dan 
10% 

Controle op slijtage van lummels gieken 

Vislier; controleren op luchtlekkage en/of hydrauliek olielekkage 
en bandremmen 
Controle van afvier patenten boomkor (oudere schepen 
aanwezigheid klapblok) 
Jaarlijkse keuring valbeveiliging, persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (R.I.&E) aan boord en 
bijgewerkt 

Scheepsbouw 

Gangbaarheid van de waterloos poorten 

EI 	
Controle waterdichtheid van luiken en deuren (gangbare knevels 
scharnieren, pakkingen) 

3 	Brandkleppen gangbaar en goed afsluitend 

7 

8 

9 

10 

3 	Brandbluskranen gangbaar 

❑ Vlamdovend gaas in ontluchtingspijp brandstoftanks intact 

3 	Relingwerk en trappen in goede staat 

n 	Nooduitgangen vrij en gangbaar El 

3 

4 

5 

6 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

0050 

Deel A - Jaarlijks onderzoek (le, 2' en 4' jaarlijkse onderzoek) 

2 
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18 
	

Brandwerende deuren, goed sluiten 

CFK (koel- en vriesinstallatie) 

3 
	Periodieke keuring koel installatie door STEK erkend bedrijf 

*laatste servicerapport indienen 

20 
	 Controle alarmeringen van koelinstallatie en eventuele sensoren 

in de diverse ruimtes 

Machinekamer 

21 
	

Testen brandbluspompen 

D 
	

Testen generatoren 

3 
	

Testen hoofd- en noodstuur inrichting 

3 
	

Testen zelfsluitende deuren 

E 
	Testen afstand bedienbare afsluiters (SOS afsluiters 

brandstof/hydra uliek) 

❑ 
	

Testen noodverlichting 

El 
	

Testen noodstoppen 

El 
	

Testen van alarmeringen van motoren en machinekamer 

D 
	

Testen bilge-alarmeringen diverse ruimtes 

3 
	

Controle afscherming van draaiende delen 

3 
	

Controles isolatie pluspolen dynamo's en startmotoren 

3 
	Controle isolatie van uitlaatgassenleidingen hoofd-, en 

hulpmotoren en kachel 

El 	
vlamdovers) 
Controle van acetyleen- en zuurstofcilinders (slangen, reduceer, 

El 
	

Controle las apparatuur, en overig handgereedschap 

D 
	Controle brandstof-, smeerolie- en waterinstallaties controleren 

op lekkages 
Proeflenzen met twee onafhankelijke pompen op niet 
oliehoudende bilgeput 

El 
	Draaiurenstand hoofdmotor sinds laatste revisie/vernieuwing 

uren (aantal uren invullen!). 

Vaste Brandblusinstallatie MK 

Jaarlijkse keuring uitgevoerd door een brandbeveiligingsfirma 
38 
	 van de vaste brandblusinstallatie machinekamer 

*servicerapport/certificaat indienen 

19 

22 

23 

24 D 

25 

26 ❑  

27 Cl 

28 

29 D 

30 Cl 

31 E 

32 

33 D 

34 D 

35 

36 D 

37 

0050 

Nautische Uitrusting 
Keuringsdatum en aantallen controleren van de uitrusting: 

Datum van 
	

Verval datum 

3 
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39 E Medische uitrusting volgens 
vaargebied, inclusief laatste 
versie geneeskundig handboek 
(kolom C=Rode Kruis boekje/ 
kolom B / Kolom K "kotterkist") 
*vervaldatum-lijst of certificaat 
indienen 

40 D Vuurpijlen 
41 ❑ Lampjes overlevingspakken 

en reddingsvesten 

44 ❑ Hydrostatic Release Units 
(HRU's vlotten) 

45 ❑ Brandblussers en 
brandslangen/nozzies jaarlijkse 
keuring 
*servicerapport/certificaat 
indienen 

46 ❑ Boeien / boeilichten / 
vanglijnen 

Nvt. 
E Magnetisch kompas, 
noodverlichting, recente 
deviatietabel controle 
❑ Bemanningspapieren; 
monsterboekje, medische 
keuringen, 
vaarbevoegdheidsbewijzen. 

42 E Reddingsvlotten' RV1 
*certificaat indienen Jaarlijks Jaarlijks 

2,5 
jaarlijks 

2,5 
jaarlijks 

43 
2,5 
jaarlijks 

❑ Reddingsvlotten RV2 
*certificaat indienen Jaarlijks 2,5 

jaarlijks 
Jaarlijks 

D MED vesten 48-uurs regeling 
jaarlijkse keuring 
*service ra ppo rt/certifica at 
indienen 

N vt. Nvt. 

Nvt. 

49 

Nvt. Nvt. 

47 

48 

0050 

Controle van de goede werking van: 

50 
	

Scheepshoorn 

51 
	

Cl 
	

Navigatieverlichting (incl. NUC en aanvullende visverlichting) 

I  Let op: bij ESI vlotten zowel jaarlijkse controle aan boord, als 2,5 jaarlijkse keuring vermelden 

4 
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D 71 

E 67 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

Jaarlijkse inspectie 'te water laatinrichting' 

Jaarlijkse oefeningen 

MARPOL 

Verzekering/ liabilities 

Eigenaar/schipper oefent een visserijmethode uit waarvoor 
3 	zijn/haar schip is gecertificeerd en goedgekeurd, o.a. met 

De reder/eigenaar verifieert of de verzekerings- en 

70 
	 aansprakelijkheidsdekkingen van kracht blijven na verlenging 

van de geldigheid van de certificaten zoals beschreven in dit 
document. 

69 
	 Schepen > 300 Gt dienen een Wreck Liability Certificaat aan 

boord te hebben. 

68 
	 Schepen > 400 GT dienen een SOPEP aan boord te hebben en 

middelen in geval van een "Oil spil" 

111 
	Schepen > 400 GT testen lenswater olie reiniger tenzij voorzien 

van vrijstelling 

66 
	 Machinekamer bilges schoon en olievrij, oliejournaal ingevuld 

*indienen laatste twee olieafgiftes oliejournaal/bilgeboekje 

65 
	

Schepen > 400 GT dienen een SEEMP aan boord te hebben 

63 
	 Schepen > 100 GT en/of > 15 personen a/b moeten een 

Garbage Management Plan hebben. 

64 
	 Schepen > 400 GT en/of > 15 personen a/b moeten een 

Garbage Record Book hebben 

62 
	 Schepen > 12 meter moeten  (10)(2e)  plaatsen met aanwijzingen 

"hoe om te gaan met vuilnis"***) 

61 
	 Oefening schip verlaten (let op vermelding in 

brugjournaal/logboek) 

3 
	

Brandblus oefening 

D 
	

Man overboord oefening / Markus lifenet oefening 

Jaarlijkse inspectie van davits "Man Overboord Boot", 
EI 
	

"Reddingsboten" en/of "Strijkbare vlotten" door een erkend 
Service Bedrijf 

Cl 	
gebruik elektrische apparatuur in verblijven 
Reinheid van kombuis en verblijven. Veiligheidscontrole t.a.v. 

Nautische boekwerken: o.a. recent bijgewerkte zeekaarten 

Cl 	
IAMSAR 2019 (vol. III), getijtafels/getijdeboekje, nautische 
(vaargebied en aanloophavens), BVA (zee aanvaringsreglement, 

almanak 

111 
	

Ruitenwissers / slingerruiten 

3 
	Noodverlichting (o.a. radio, MK, vlotten, logies, brug, radio- 

installatie, etc.) 

Cl 	
door brandblusfirma in *servicerapport/certificaat) 
Brand-, rookmelders inclusief doormelding (advies mee te nemen 

52 
	 Algemeen alarm, wachtalarm (inclusief koppeling piloot en 

doormelding) 

0050 

5 
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0050 

betrekking stabiliteit. 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaartdat: 

hij (zij) deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
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 
kan leiden tot een aangifte van valsheid in geschrifte ex artikel 225 van het Wetboek 
van Strafrecht; 

• deze verklaring is ondertekend door de daartoe vertegenwoordigingsbevoegde of 
gemachtigde, namens de onderneming; 

• er zich aan boord geen wijzigingen hebben voorgedaan, zoals genoemd in 
• bijlage 1; Formulier "Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode"; 
• alle aangekruiste onderdelen/onderwerpen aan boord heeft gecontroleerd, 

geverifieerd en aan een beproeving heeft (laten) onderwerpen, voor zover van 
toepassing zijnde; 

• u de ILT per direct op de hoogte brengt van tekortkomingen welke voor uitvaren niet 
hersteld kunnen worden; 

• u waar nodig deze verklaring heeft aangevuld met schriftelijke bijlagen, zoals 
keurings-certificaten servicebedrijven, werkrapporten van (onder) aannemers, dok-
ra pportages, motorendoscopie-rapportages, overige overhaal-rapportages, etc..._, 
eventueel aangevuld zijn met ander schriftelijk-, foto-, of videobewijsmateriaal, 
eventueel aangevuld zijn met een overzicht vanuit uw Onderhoudssysteem, of aan 
boord bijgehouden logboeken. 

Naam 

Functie 

Emailadres: 

Telefoonnummer 

Naam/vismerk schip : 

Datum 

Plaats 

Handtekening 	: [3 Door hier een kruis te plaatsen ondertekend u deze verklaring. 

Verklaring eigenaar, certificaten servicebedrijven, scheepswerfrapportages, dokrapport, 
? en overige bi-lagen kunnen onder vermelding van Vismerk en onderwerp verzonden 

worden naar  floX20@ilent.nl. 
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Let op: onvolledig ingediende verklaringen en aanvullende documenten kunnen leiden 
tot een vertraging in het vernieuwen van uw certificaten. 

Bijlagen 

De volgende documenten, rapportages, rapporten, etc. zijn bij deze verklaring gevoegd: 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

230876 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Intrastnictuur en Waterstaat 

C 188 
Wat is C188?  
C188 is het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de International Labour 
Organization (KO). Het gaat over de leef- en werkomstandigheden (veiligheid en 
welzijn) aan boord van zeevissersvaartuigen. 
Het verdrag beschrijft eisen op het vlak van accommodatie, voedsel, rusttijden, 
medische zorg, arbeids- en maatschapsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Voor wie geldt C188?  
Dit verdrag geldt voor alle vissers en zeevissersvaartuigen die commerciële visserijactiviteiten 
uitvoeren. 
Per 15 november 2020 zijn de volgende twee groepen zeevissersvaartuigen certificaatplichtig: 

• Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die (a) een lengte 
(L) van 24 meter of meer hebben, 

• Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én (b) normaliter 
varen op een afstand van meer dan 200 zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag 
water. Dus vissersvaartuigen die kleiner zijn dan 24 meter en vaargebied 3 hebben op hun 
klasse certificaat. Vaargebied 3: De Noordzee tot 62°N en tot de lijn die het punt op 62°N 
en 1°W verbindt met Strathy Point, Het Kanaal, het kanaal van Bristol, het St. George 
Kanaal en de Ierse Zee in het zuiden tot de lijn die Kaap St. Mathieu verbindt met Old Head 
of Kinsale en het noorden tot de lijn Inishowen Head naar Islay (Ardmore Point), van Islay 
(Rhuda Mhail) langs de oostkust van Colonsay naar Mull en van Mull naar Schotland en de 
Oostzee tot 56°N) 

Wat vertelt dit informatieblad?  
Op de komende pagina's volgt een toelichting op de documenten die gevraagd worden in het 
Toetsingskader Vlagstaatinspectie C188. 
Als eigenaar bent u verantwoordelijk dat uw vissersvaartuig en bemanning voldoen aan de C188- 
eisen. 
Deze informatie is net als het toetsingskader, een leidraad en geen vervanging van de officiële 
publicatie en dient als hulpmiddel. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Welke documenten moeten er tijdens de inspectie aan boord zijn? 
1. Verantwoordelijkheidsverdeling 
2. Monsterboekje & Identiteitsbewijs 
3. Medische Keuring 
4. Vaarbevoegdheidsbewijzen 
5. Rusturen formulieren 
6. Bemanningslijst FAL 5 
7. Zee-arbeidsovereenkomst / Maatschapsovereenkomst 
8. Tewerkstellingsverklaring voor Niet- EU vissers 
9. Controlebewijs Medische uitrusting 
10. Trainingscertificaten 
11. Risico Inventarisatie en Evaluatie incl. plan van aanpak 
12. Verzekeringen 

Pag Ina 1 
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Ad 1 Verantwoordelijkheidsverdeling 

Er moet een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn tussen de scheepsbeheerder, 
schipper en de overige vissers met betrekking tot leef- en werkomstandigheden aan voor 
van het vissersvaartuig. Wie is waar verantwoordelijk voor? De eigenaar, 
scheepsbeheerder, de schipper en de vissers. De vorm is vrij. 

Hang de verantwoordelijkheidsverdeling op een duidelijk zichtbare plaats aan boord. 

Ad 2 Monsterboekje & Identiteitsbewijs 

Iedereen heeft een monsterboekje en een paspoort. Minimale leeftijd is 16 jaar. 
Nachtwerk mag alleen als de visser 18 jaar of ouder is of als het noodzakelijk is voor stage. 
Dan dient ook de stage-overeenkomst aan boord te zijn. 
Een ID-kaart is ook toegestaan mits het schip alleen in Europa vaart. 

Pagina 2 
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0051 

Ad 3 Medische Keuring 

Alle zeevarenden moeten in bezit zijn van een geldige verklaring van medische 
geschiktheid voor de zeevaart. Dit bewijs moet zowel tijdens de C188-inspectie als tijdens 
de vaart aan boord te zijn. 

Ad 4 Vaarbevoegdheidsbewijzen 

Afhankelijk van wat er op het "Minimum Safe Manping Certificate" van het schip staat, 
moeten er genoeg zeevarenden zijn met een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. 

Dit vaarbevoegdheidsbewijs moet aan boord zijn tijdens de C188-inspectie en tijdens de 
vaart, Op de website van het Kiwareoister staat een tabel wanneer welke bevoegdheid 
aangevraagd kan worden. 

Pagina 3 
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Number 	1 Particulars 

	

i1 	+----- 

li i  

Ratir  	
II 
	 1 	

-.1  
-, i 0+0 	 

Rating 	 , 1 
ii  , 

Wade capacity 
Skipper 
Substitute skipper 
Mate / engineer 

Ad 6 Bemanningslijst FAL 5 

Voor vertrek invullen, bijwerken na een 
bemanningswissel. Functienaam van het 
bemanningscertificaat (Minimum Safe Manning 
Document) gebruiken op de bemanningslijst. 

Format moet FAL 5 zijn in het Nederlands of in 
het Engels. 

MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT 
'or hetrading areg: (serann 	de 	) 

1. 

0051 

Ad 5 Rusturen formulieren 

Rusturen moeten door alle vissers geregistreerd worden. De vorm van registratie is vrij. 

Iedereen moet 10 uur rust in 24 uur hebben en 77 uur in 7 dagen. Als het schip in nood 
verkeert kan hiervan afgeweken worden. 

(i 

	

	je geen maatschap of is er minimaal één visser aan boord die is geen onderdeel is van 
de maatschap dan moeten de rustperiodes verdeeld worden in niet meer dan 2 periodes 
waarvan 1 van minimaal 6 uur aaneengesloten voor de complete bemanning. 

beb,b bug t-bemb, 

a0423313.1"1101állfifiFILIMIS12 5.....41.11HaDEVgifiiiriEfiblE;r= 
FiijiiighiMP.111111fifinntlE199ErgiE 

b 7J 3 2r 11110130%91911!filihm 
1h11111111101EL3 fiagiv i  

igiuniyiena.oulribï  
,..0i-1011firillOggENE:133  
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Ad 7 Zee-arbeidsovereenkomst / Maatschapsovereenkomst 

Zee-arbeidsovereenkomst of Maatschapsovereenkomst moet aan boord zijn en 
ondertekend door zowel de werkgever en de werknemer / en bemanningslid 

Algemene Maatschap voorwaarden of arbeidsvoorwaarden moeten ook aan boord liggen ter 
inzage. 

Een voorbeeld Maatschapsovereenkomst is te vinden op de website van de Vissersbond. 

Ad 8 Niet-EU vissers 

Als er niet-EU vissers (bijvoorbeeld Filipijnse matrozen) aan boord zijn, moeten de 
volgende documenten aanwezig zijn. 

• Tewerkstellingsvergunning 
• Overeenkomst tussen scheepsbeheerder en dienstverlener (bv. uitzendbureau) 
• Uitzendovereenkomst tussen uitzendkracht (visser) en dienstverlener. 

Voor vissers die van buiten de EU komen moet een tewerkstellingsvergunning zijn 
afgegeven als zij feitelijk op het Nederlandse territoir (grondgebied, havens, territoriale zee 
binnen de 12 mijl vanaf de kust) werken. Werken zij hier niet feitelijk dan moeten er 
voldoende Nederlandse / Europese vissers aan boord te zijn om aan het 'Minimum Safe 
Manning Document' te voldoen. 

Ad 9 Controlebewijs Medische uitrusting 

Medische uitrusting (Regeling veiligheid zeeschepen - Bijlage 5) moet voldoen aan de lijst 
en niet over de houdbaarheidsdatum zijn. 

Behalve de zuurstofkoffer, mag de medische uitrusting door de schipper zelf gecontroleerd 
worden. Dan dient er een overzicht gemaakt te worden met aantallen en vervaldatums. 

tg

b 

,gel
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0051 

Ad 10 Trainingscertificaten 

De complete bemanning moet in bezit zijn van basisveiligheid voor vissers. "Basic Training 
Fishery" 

Minimaal de schipper moet "Medical First Aid"en "Medical Care" hebben. Als de 
verantwoordelijkheid voor de medische zorg aan boord is belegd bij een ander 
bemanningslid moeten zowel de schipper als dat bemanningslid een geldig certificaat 
"Medical First Aid" en "Medical Care" hebben. Als het vaargebied van het schip maximaal 
30 mijl uit de kust is, is de training "Medical First Aid" voldoende. 

Bewijs van beide trainingen moet aan boord zijn. 
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Ad 11 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Ieder bedrijf dient een R I & E en een Plan van Aanpak te hebben. Op deze website wordt 
uitgelegd wat een R I & E is. https://vimeo.comisteunpuntrieirie   

Op de website "vistikhetmaar" wordt de R I & E voor kottervisserij besproken en staat de 
link om de R I & E voor uw kotter te maken. 
https: //www.visti khetmaannliartikelen/aan-de-slau-met-de-rie/  
De R I & E dient, samen met het Plan van Aanpak, altijd aan boord ter inzage te liggen en 
actueel te zijn. 

Ad 12 Verzekeringen 

In de visserij-arbeidsovereenkomst en de betreffende wetten staat de sociale zekerheid 
genoemd. Voor maatschapvissers is dit gedekt door aan te sluiten bij het SFM. Voor niet-
maatschap vissers zal de werkgever dit moeten regelen. 
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De werkgever is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het geval 
de visser ziek wordt, letsel krijgt of komt te overlijden. (P & I polisblad met daarop een 
clausule "CREW") 

Wat gebeurt er tiidens een C188 inspectie?  
Een 	)gedeelte va49afe188 inspectie zal bestaan uit het controleren van de hiervoor 
genoemde documenten. Daarnaast wordt de bemanning geïnterviewd over de 
arbeidsomstandigheden. 

De inspecteur controleert op: 
1. Aanwezigheid en geldigheid van verplichte documenten 
2. Correcte betalingen van vissers 
3. Recreatiemogelijkheden aan boord 
4. Voeding 
5. Hygiëne van de accommodaties 
6. Eisen voor de accommodatie bij nieuwbouwschepen (kiellegdatum vanaf 15-11-2019) 

Ad 1 Documenten controle. Zie voorgaand hoofdstuk. 

Ad 2 	Controle betalingen van vissers 

De scheepsbeheerder/eigenaar zal gevraagd worden hoe de betaling aan de vissers 
geregeld is en wanneer de betaling plaatsvindt. De bemanning wordt gevraagd hoe dit 
wordt ervaren. De inspecteur kan inzage vragen in een deelloon briefje of loonstroken. 

Ad 3 Recreatie mogelijkheden aan boord 

De inspecteur controleert de recreatievoorzieningen aan boord. Bijvoorbeeld; satelliet TV, 
internet, boeken, DVD, karaoke, speelkaarten. 

Ad 4 Voeding 

De inspecteur controleert of er voldoende voeding en drinkwater aanwezig is voor de duur 
van de reis. Voeding en drinkwater moet voor alle vissers gratis beschikbaar zijn, tenzij 
anders overeengekomen. De voeding moet gevarieerd, kwalitatief goed en voedzaam zijn. 
De inspecteur controleert of rekening wordt gehouden met cultuur en/of religie. 

Ad 5 Hygiëne controle accommodatie 

De inspecteur maakt een ronde op het vissersvaartuig en controleert of alle ruimtes 
voldoen aan de hygiëne standaardnorm. Denk aan de messroom, kombuis, hutten, 
sanitaire ruimtes, stuurhut, machinekamer, verwerkingslijn enz. 

Ad 6 Accommodatie eisen bij Nieuwbouwschepen (kiellegdatum vanaf 15-11-2019) en bestaande 
schepen 

a. In de regeling zeevarenden zijn de "hardware" accommodatie eisen te vinden voor 
schepen die vanaf 15-11-2019 gebouwd zijn. 

b. https://wetten.overheid.nl/BWBRO032140/2019-11-15  (paragraaf 4a) 
c. Hardware accommodatie eisen; denk aan stahoogte in verblijven, leef/ 

grondoppervlakte van hutten, hoeveel sanitair er verplicht is voor de bemanning. 
d. De hardware eisen voor bestaande schepen is bij nieuwbouw gekeurd tegen de 

eisen in het Schepelingenbesluit en goed bevonden. 
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Bij nieuwbouw schepen moet naast het algemene plan ook een de tekening 'Indeling 
accommodatie' met daarin afmetingen van hut oppervlakte, bedden, stahoogtes enz opgenomen 
moeten worden. 

Dit is een publicatie van 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Postbus 161911 2500 BD Den Haag 

T 088 489 00 00 
www.ilent.n1  
@InspectieLenT of @ILT_Luchtvaart 

Juni 2020 
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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: i 31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(10)(201)ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

(10)(2e) 	I RapportNr: 	41 Inspectieperiode: 	 5 

Perlode(Cyclus): 	 5 

Inspectiedatum: 	 13-1-2021 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Stellendam Padmos 

0052 

Inspectiegegevens: 

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

Naam schip: 	EN515 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VIgNr. Omschrijving 
	 Akk. ILT 

34 	1 	Certificaten geviseerd 

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 	 _J 
30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 	 ,i1 
32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 	 V_I 

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 vóór 31 januari 2021 afgenomen zijn door ILT, anders geen visering meer mogelijk 

Uitgevoerde inspecties 

Uitstel: 	 Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Hoofdmotor 	 + 1 jaar 
	

13-1-2022 
Keerkoppeling 	 + 2 jaar 	 13-1-2023 

Opmerkingen: 

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

30 	18 	Voldoen aan ballast waterverdrag, zie www.ilent.nl 	 Zie onderstaand 	Schriftelijk 
verslag 	afmelden 

34 

34 

35 

Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken  Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 
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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)(2g)RLENT.N1 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

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. 

39 	3 	Restant betimmering en isolatie verwijderen en ruim van te voren de 
	

Zie onderstaand Nov afspraak 
spanten, de huid en de schotten van het onderruim, het gehele tussendek, verslag 	maken 
gestraald aanbieden voor inspectie door ILT zodat vóór 31 januari 2021 de 
constructie hersteld kan zijn. 

39 	4 	Gaatjes machinekamer onderdeks herstellen, aan bakboord boven 
	

Zie onderstaand Nw afspraak 
keerkoppeling. 	 verslag 	maken 

40 	1 	Dek SB ruim vanaf achterzijde tot 6-7 meter naar voren, een strook vanaf de Voor einde 	Verzoek 
huid tot aan de eerste poten van de machines, vervangen. 	 inspectieperiode. herinspectie 

Herstel voor: 31- 
1-2021 

40 	2 	Dek BB ruim rond achterste lensput herstellen. 

40 	3 	Voorschot ruim tpv lensput V-MK herstellen. Tevens rand boven beton V- 
M K beoordelen en herstellen waar nodig. Verstijvers schot herstellen. 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode. herinspectie 
Herstel voor: 31- 
1-2021 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode. herinspectie 
Herstel voor: 31- 
1-2021 

40 	4 	Spanten en knieen ruim herstellen of vervangen waar nodig. 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode. herinspectie 
Herstel voor: 31- 
1-2021 

40 	5 	Voorschot V-MK BB gaatje dichtmaken en SB dubbelplaat toegestaan over 
slechte deel. 

41 	6 	Tijdens onderhoudsbeurt hoofdmotor 2022 S.I. uitnodigen voor endoscopie 

Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode. herinspectie 
Herstel voor: 31- 
1-2021 

Zie onderstaand Verzoek 
verslag 	herinspectie 

41 	7 	Smeerolieanalyse van tandwielkast laten uitvoeren. 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

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

0052 

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

Schipper: 
35 	33 	Niet meer in gebruik zijnde apparatuur / leidingwerk zo veel mogelijk 

	
Zie onderstaand -- 
	 1] 

verwijderen i.v.m. survey ILT maar ook voor bemanning onduidelijk 
	

verslag 

13-01-20211(10)(2e)R.41: Samen met monteur Padmos hoofdmotor inwendig bekeken. Boonpatroon van alle cilinders nog goed zichtbaar. 
CII.6 licht veegje, kleppen hebben een randje maar nog voldoende dikte, mooie sluitrand. Reductiekast(geen KK wel CPP) via 
ontluchtingsklepje bekeken met de endoscoop maar slecht kleinstukje kunnen bekijken. Stukje van de vertanding bekeken=> net 
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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: 1-31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: I(10)(20ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0052 

Datum: 6-1-2021 	Korte omschrijving: Bespreking noodzakelijke reparaties 

MetrTaffUl(aTPadmos) 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: 

24-06-20201 (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 eigenaai[ 	(10)(2e) 	lis bezig met een nieuw schip omdat herstellen zeer kostbaar is. Afgesproken dat v66r einde 
window volgende inspectie periode, dat is 31-01-2021 de genoemde constructie hersteld moet zijn anders kunnen de certificaten niet 
meer geviseerd worden. 

Datum: 31-1-2020 	Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 

31-01-2019 	38: Schriftelijke afmelding HD brandstofleidingen en lekalarm hulpmotor machinekamer, zie dossier. Opmerking 
Markusnet w 	Wfiid, is niet verplicht, wel aan te bevelen. 
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Telefoon mobiel 0031 (0) 
iiimen~~ 

tial130,1714 
IMPir seC4.4144MOID44441+, 

Kelvinstraat 5 8861 ND Harlingen 
Netherlands 

Vei:1; 
13 	-74  

MARINEPARTSEUROPECOM 

0054 To: 	visserii[(10)(29)1@lenT.nl]  
From: 	(10)(2e)  
Sent 	Wed 1/13/2021 3:32:52 PM 
Subject Covid verklaring 
Received: 	Wed 1/13/2021 3:32:57 PM 
Covid verklaring IL-NT.pdf 

Goedemiddag heer mevrouw 
Hierbij doen wij u de getekende Covid verklaring toekomen 
Mochten er nog vragen zijn dan horen we dit uiteraard graag 
Met vriendelijke groet, Kind regards, 

(10X2e)(Ohaisrnascheepsmotoren.nt 

iiiiaijii)ENTII CENTER 

Er Teil 	(10)(2e)  
DFoxf 	(10)(20),, 
,ror U r www haismoscheepsmotoren.n1 

Bezoek ook onze webshop op www.haismascheepsmotoren.nl   

IIA Think about your responsibility and commitrne nt to the Environment before printing! 

voi 
PENT I. 

230639 



0055 

Inspectie Leefomgeving en Trans ort 
Ministerie van Infrotrucrtitir en Waterstaat 

Preventiemaatregelen 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 'deskhandhaving' 
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 coronarnaatregelen. Onze inspecteurs zijn uitgerust met 
noodzakelijke beschermingsmiddelen. 

Wat kunt u doen? 
Nu de medewerkers van de ILT weer vaker op kwade 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 oinesteld. 
• 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 handertwasgelegenheid met voldoende zeep. 
• Geef de medewerker van de ILT geen hand, 
• Medewerkers met fysieke klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, (lichte) koorts, 

darmklaohten of verlies van smaak blijven thuis. Bij aanwezigheid van medewerkers die deze 
symptomen vertonen, is de ILT-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,s meter gerealiseerd kan worden. 
o De apparatuur en de werkplek waar de 1LT-rnadewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt 

graag zo hygiènisch 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 	: PCLES"Ck, SCV\ 	 Old-Ota )(1614.8cL'L 	‘. 
Functie 	:M 12 de- aOrer 
Datum 	:__12-  D -_í 2t22 2A:2,2- 
Handtekening : 

(10)(2e) 
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(10)(29) @gmail.coml 	(10)(29) 	@gmail.comi To: 0056 

Datum 13-1-2021 

Tijd 13.00 uur 

Locatie Stellendam 

Schip/vismerk Ensis / KG 8 

Type inspectie endoscopie 

From: 	visserij 
Sent 	Mon 1/11/2021 3:58:05 PM 
Subject 21-01-13 Bevestiging afspraak endoscopie KG 8 
Received: 	Mon 1/11/2021 3:58:06 PM 
Flyer infoblad inspectie visserii.pdf 

Goede middag meneer  Jt-:(10)(2e)  
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 brengen 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, 

(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 

ipxgoi~ 
www.ilent.nl   
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0057 

Inspectie Leeforngeving en Transport 
Ministerie van Infrastructi►ur€ii Waterstaat 

230896 

Preventlemaatregeien 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 'cleskhandhavings 
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 en 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, v g 	e uw medewerking. Ter 
bescherming van uw en onze medewerkers. Maatregelen: 

• Voorop staat het uitgangspunt dat zowel de ILT als uw bedrijfde algemeeri geldende R - 
richtlijnen in acht nemen. 
De ILT-inspecteurs houden zich aan de regels die uw bedrijf heeft opgesteld. 

• Ret eventueel benodigde aanmelden hij 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, 

darrnklachten of verlies van smaak blijven thuis. Bij aanwezigheid van medewerkers die deze 
symptomen vertonen, is de ILT-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 hygienisch 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. 

HARTELD DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

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

Naam 
Functie 
Datum 
Handtekening : 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: 1-31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: P1~ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ifinivtene van Infraanwinur en Wazerstatit 

0058 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: ((` 	a (10)f2,. 	RapportNr: 	40 	 Inspectieperiode: 	 5 
20 Inspecteur: 	 Reriode(Cyclus): 	 5 
insp. locatie: 	Neeltje Jans 	 Inspectiedatunn 	 6-1-2021 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object la: 
	

33013 
Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 	 Uitstel: 	 Uitsteld at um : 

Vervolginspectie 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.n1 	 Zie onderstaand Schriftelijk 	n 
verslag 	afmelden 

34 	 ll 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	 Voor einde 	Sciwiftelijk 	n 
inspectieperiode afmelden 

35 

35 	33 	Niet meer in gebruik zijnde apparatuur / leidingwerk zo veel mogelijk 	Zie onderstaand — 	 r_ 
verwijderen i.v.m. survey ILT maar ook voor bemanning onduidelijk 	verslag 

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. 

37 	4 	Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 10/2020. Rapport 39: 
mag uitgesteld worden tot en met januari 2021 

39 	3 	Restant betimmering en isolatie verwijderen en ruim van te voren de 	Zie onderstaand Nw afspraak 	D 
spanten, de huid en de schotten van het onderruim, het gehele tussendek, verslag 	maken 
gestraald aanbieden voor inspectie door ILT zodat voor 31 januari 2021 de 
constructie hersteld kan zijn. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BO 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)t 	IILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving enTransport 
Allinisterfe van InfrayIntefliur en tr cnerstaat 

0058 

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

39 	4 	Gaatjes machinekamer onderdeks herstellen, aan bakboord boven 	Zie onderstaand Nw afspraak 	❑  
keerkoppeling. 	 verslag 	maken 

40 	1 	Dek SB ruim vanaf achterzijde tot 6-7 meter naar voren, een strook vanaf de Voor einde 	Verzoek 
huid tot aan de eerste poten van de machines, vervangen. 	 inspectieperiode herinspectie 

40 	2 	Dek BB ruim rond achterste lensput herstellen. 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

40 	3 	Voorschot ruim tpv lensput V-MK herstellen. Tevens rand boven beton V- 	Voor einde 	Verzoek 
MK beoordelen en herstellen waar nodig. Verstijvers schot herstellen. 	inspectieperiode herinspectie 

40 	4 	Spanten en knieen ruim herstellen of vervangen waar nodig. 	 Voor einde 	Verzoek 
inspectieperiode herinspectie 

40 	5 	Voorschot V-MK BB gaatje dichtmaken en SB.dubbelplaat toegestaan over 	Voor einde 	Verzoek 
slechte deel. 	 inspectieperiode herinspectie 

Verslag: 

Datum: 6-1-2021 	IR: 40 	 Insp(' 0,-)g 
Korte omschrijving: Bespreking noodzakelijke reparaties 
Omschrijving: 
Met 	 1tillOir4fIXPadmos) 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 	IR: 39 	 Insp:( 

Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
24-06-2020 	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. 
Datum: 31-1-2020 	IR: 38 	 Insp:( 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
31-01-201fSi0 i$38: Schriftelijke afmelding HD brandstofleidingen en lekalarm hulpmotor machinekamer, zie dossier. Opmerking 
Markusnet weggehaald, is niet verplicht, wel aan te bevelen. 

Datum: 23-1-2020 	IR: 37 	 Insp:( 

Korte omschrijving: Restpunten 
Omschrijving: 
23-01-20~4337: Restpunten afname volgens rapport. Afgesproken dat nog 1 spantvak aan bakboord wordt verwijderd en verder gaan 
met het hout van het onderdeks verwijderen, aan stuurboord alle isolatie verwijderen ivm lekkages en slechte spanten/knieën en 
gecorrodeerde huid. ILT uitnodigen in juni 2020 is de afspraak met de schipper. De hulpmotor in de machinekamer had dubbele 
brandstofleidingen dus die moeten weer terug, bevestigd door Padmos dat deze volgende week geplaatst worden door hen. 
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Datum: 10-1-2020 	IR: 36 	 Inscg 

Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
10-01-202~36: Telefonisch contact gehad met schipper, noodverlichting accu's vervangen, verlichting gerepareerd, laswerk 
tussendek in uitvoering en komt gereed vandaag, Onderdeks hout en koelspiralen zijn verwijderd uit onderruim, aluminium trap 
onderruim is gelast. 

Datum: 8-1-2020 	IR: 35 	 Insp( 

Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
35 08-01-20~35: Gezien en in rde o.a.: Radio gekeurd, vlotten gekeurd, IAMSAR 2019, reeds 2020; kaarten, pijlen, 1 vest en 1 pak 
en 1 lampje gecontroleerd volgens schipper zijn er 4 sets, medicijn kist gekeurd, wachtalarm met doormelding, navigatie verlichting, NUC 
verlichting, steekproef noodverlichting, vlotten met painters aan breeklijntjes en niet gesjord, SART batterij, bilge alarm humoruirrite 
voorschip, bilge alarm m. k., brandstof snelafsluiters m.k., mat voor schakelbord m.k., lensen met 2 pompen op hulpmotor ruimte 
voorschip, lensblok afsluiters gangbaar, nooduitgang verblijven, noodsturen, scheepshoorn, algemeen alarm, Schipper ondernam direct 
actie op vast zittende knevels, noodverlichting accu's, vlotverlichting, boei licht en lijn e.d. Het bleek lastig om te achterhalen welk 
leidingwerk, bedrading e.d. nog in gebruik was en wat niet, als men verder wil met het schip zal hier wat aan gedaan moeten worden. 
Datum: 16-1-2019 	IR: 34 	 Insp(  

Korte omschrijving: jaarlijks WA 
Omschrijving: 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, lamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor en MK, RI84E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, navigatie 
verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten 
gekeurd, brandblussers jrlks gek, med uitr gekeurd, overlevingspakken 4x, lampjes, blokvesten 4x, vuurpijlen (6*), ankerbal,+ polen 
startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter 
lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, gelensd met twee pompen op het visruim, stickers 
gehoor, niet roken etc=i.o. 
Tuigage normaal slijtpatroon, Lensinrichting getest en goed bevonden. Met alg en noodpomp op het visruim en voorverblijf. 

Datum: 25-10-2018 	IR: 33 	 Insp:( 
Korte omschrijving: schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
afmelding patrijspoort 

Datum: 3-10-2018 	IR: 32 	 Insp 

Korte omschrijving: WT, KK en droogzetting 
Omschrijving: 
WT: samen met een monteur de eerste keer na vernieuwing hoofdmotor een endoscopie: urenstand 14230uur voeringen, kleppen en 
zuigerkronen geen bijzonderheden waargenomen: uitstel +2 jaar. Keerkoppeling tanden via endoscoop bekeken 5 jaar na vernieuwing 
geen bijzonderheden waargenomen eveneens +2 jaar. 
Droogzetting: Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Zink wordt waar nodig vernieuwd. In 2016 is een látste diktemeting uitgevoerd. 
Toen alles 8mm en dikker. Verstelbare schroef en roerwerk gen bijzonderheden waargenomen. Van buitenaf de afsluiters en zeeinlaten 
bekeken en goed bevonden. Advies om een oude niet functionele klep af te blinden aan SB. Achterschip BB gat geconstateerd ==> dok 
gaat Insert plaatsen(300x300). Achterschip thv zuigpijp wordt vernieuwd op advies van inspecteur laatste rapport (3cliffleaen nieuw stuk 
ingezet. Volgens de eigenaar wordt een nieuwbouw ingepland. Gezien de leeftijd'van het schip een goede beslissing. Punten conform het 
rapport afgenomen en goed bevonden. Oude hulpmotor stat nog aan boord. Overige apparatuur afgevoerd. 
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Datum: 31-1-2018 	IR: 31 	 Insp( OX2e 

Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
31.01-20M0)(21tR31: 
Luik romp bb: heeft nu onder 5 knevels, boven 4 vaste scharnierpunten met nog 2 knevels. Luik eb: heeft onder nu 4 knevels en boven 2 
vaste scharnierpunten met 2 knevels. Punt 30.6: is een strip ingelast aan onderkant. Kont is tijdelijk gerepareerd, t.z.t. in dok blijvende 
reparatie uitvoeren is de afspraak. Stortkoker naast visruim is plaat teruggeplaatst , echter gehecht en aangesmeerd met putty. Hierover 
afgesproken dat men het geheel aflast en dat men bij w.z.h. aan de lagers van de band, de band uit het luik hoofd hijst. Punt 30.9: bouten 
zijn tegelijk met de nieuwe RVS knevels besteld maar moeten nog nageleverd worden. IAMSAR vergeten te controleren. Lensen met 2 
pompen op visruim, is in orde. 
Nogmaals controle afsluitbaarheid van stortkokers/goten, is uitgevoerd zoals op tekening en destijds (mondeling) goedgekeurd door ex- 
collega  (10)(2e) 	Alle kunstofschuiven in positie laten aanbrengen. 
Het schip gaat dit jaar nog in dok is de planning. 
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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: RfflIEMILENT.NL 

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 

(11)it - logboek.eu; 

Inspectie Leefomgeving en:Transport 
Alinisten'e van Infrallnwinur en tVaiarstaat 

17-01-2010 	30: Gezien en in orde o.a.: compas, radio gekeurd, vlotten, medicijn en, 4 pakken, 4 vesten, larnpjes, alg. alarm, wacht 
alarm, VBB's, hoorn, noodsturen met stuurwiel, nav verf, boeien en lampen, zeekaart, pijlen, dornpelpompen visruim 2 maal, SOS 
afsluiters, bilge alarmen, met lenspomp naast hulpmotor gelensd op voormachinekamer, 
Blussers Hebben geen stuurwiel. Er zijn recentelijk een aantal nieuw geplaatst, deze moeten vervangen warden voor blussers met 
stuurwiel. 
Voor:einde inspectie periode: herstellen voor 31 januari. 
Zie onderstaand verslag: tijdens drogzetting af te nemen in voorjaar 2018. 
26-10-201ffl 	a 29: Herinspectie 
Conform rapport restpunten afgenomen en goed bevonden. 
Werkdek geinspecteerd tbv waterafvoer lekstabiliteit foto's ter beoordeling gemaakt. 
Roetvorming onder de bak is opgelost, uitlaat was gescheurd. 
25-08-2016 	28: 
Nautlsch/tecnisch: Rondje schip gemaakt met schipper. Gezien/getest: Blussers 09-2015, zeekaarten(2013), vuurpijlen, overlevingspakken, 
reddingsvesten + lampjes, kompas, bilgealarm ruim, noodverlichting, nav.verlichting, wachtalarm met doorzetting, alg.alarm, 
brandstofafsluiters, radio gekeurd, vlotten juni 2016, medlist juni 2016, vuurpijlen. Draaiuren HOMO: 8240 uur. Werkdek moest voor 
stabiliteit dichtzijn. Wordt nu alsnog plan van aanpak voor gemaakt Diede wordt hierover ingelicht. Onder de bak wordt uitgezocht waar 
de roetvorming vandaan komt(lekke uftlaatgassenleiding?). 
23-08-201 	IR 27: 
DZ Schip droog en afgespoten in dok Padmos. Huiddiktemeting uitgevoerd==> geen bijzonderheden. Achterschip SB klein lokaal gaatje==> 
dok gaat insert plaatsen(300x300), beschremring 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. 
22-06-20161 	) 
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. 
18-11-201 é erinspectie 
Opmerking con orm inspectierapport afgewerkt. CVO en Klassecert. 4de periodegeviseerd. 
23-09-201(9 	'jaarlijkse inspecties 
opm. kanto . hroefasmeting 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, iarnsar, reedsalrnanac, 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 gekeurd 09/2015, overlevingspakken 4x, lampjes 04/2017, blokvesten 4x, vuurpijlen 
(6*) 11/2016 , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, 
overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren gangbaar, reddingsboeien boeilichten, 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. 
24-09-2014 	r 23 jaarlijkse inspecties 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getesthecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, ia msa r, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm rrik voor, RI&E, sos afsluiters, noodvweiichting, radiokeuring 09-2014, wachtalarm en doormelden luchthoorn, 
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 4x, vuurpijlen (e) , ankerbal, + polen startmotoren afgeschermd, draaiende delen 
afgeschermd, uitlaat gassen isolatie, nooduitgang, overboordafsluiters gangbaar, afsluiter lensblok gangbaar, knevels luiken en deuren 
gangbaar, reddingsboeien boeílichten , waarschuwingsstickers; gelensd op het visruim ,stickers gehoor, niet roken etc.i.o. 
24-07-201( 	)7( 22:ffinspectie van verstelbare schroef in werkplaats van Promac. Gesproken met 	 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 
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in rapportage opgenomen (nieuw 1,5/1000). Verder geen beschadigingen aan installatie waar genomen. 
22-07-20140)(24921: 
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 Promac(()))voor controle (vorige overhaal 2008). 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. 
26-02-20141 	erinspectie 
Punten zijn naar uitgevoerd. Vuilbeheersplan moet nog uitgewerkt worden. 

Opmerkingen kantoor: 

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

34 	1 	Certificaten geviseerd 	

Q

. 

28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 
	 C] 

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 vei& 31 Januari 2021 afgenomen zijn door ILT, anders geen visering meer mogelijk 
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RapportNr: 	45 

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: I( )(2q)JILENT.NL 

Inspectiegegevens: 
le Inspecteur: 	 

2e Inspecteur: 10)(201111/£401 

Insp. locatie: 	Neeltje Jans 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Inspectieperiode: 	 1 

Periode(Cyclus): 	 6 

Inspectiedatum: 	13-10-2021 

0060 

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. 

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. 

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 vóór 31 januari 2021 afgenomen zijn door ILT, anders geen visering meer mogelijk 

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

44 	1 	Certificaten vernieuwen(kortlopend) na herinspectie 	 _J 

45 	1 	Certificaten kunnen vernieuwd worden. Kortlopend t/m 31-12-2022 

Uitgevoerde inspecties 

Uitstel: 	Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Herinspectie 	 NVT 	 13-10-2021 

Certificaten: 
Advies Certificering - Definitief na akkoord kantoor: certificaat artikel: 	Ingang: 	Einde: 

Certificaat van 	 () Geviseerd ::) Verlengd (‘) Vernieuwen 	 31-12-2022 
Overeenstemming 

Klassecertificaat 	 .;—;Nvt C) Geviseerd (-) Verlengd ;.-‘) Vernieuwen 	 31-12-2022 

Opmerkingen: 

Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

RapNr: VIgNr: Omschrijving: 

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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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 

43 	1 	Volgende droogzetting 5 jaarlijkse: afsluiters onder waterlijn open, 	 Zie onderstaand 	Nw afspraak 
(anker)ketting uitgelegd in dok, lensblok open 	 verslag 	 maken 

Verslag: 
Datum: 13-10-2021  Korte omschrijving: herinspectie 

13-10-20211110)(20R 45: Restpunten afgenomen: gezien SB brandstoftank.-> in orde, zeekaart, kompas, isolatie hulpmotoren, tape 
reddingsboeien vernieuwd, opblaasbare med vesten gekeurd 

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

15-09-202110)(2e IR44: 
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 

22-04-2021(10)(2e)R43: 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 

27-01-202:10)(2e)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 ontiuchting. 
Analyse smo. Sample keerkoppeling gezien.> in orde. 
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visserij (10)(29) @ILenT.nl] 

(10)(2e) 

)- ILT 	(10)(2e) 
@ILenT.nl]; 	(10)(2e)  

@ILenT.n1]-,1 	(10)(2s)  
	) - ILT 

0)(2 

@ILenrnl];  
- ILT[ 	(10)(2e) 

10)(2  - ILT[ 	 

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

(10X2e) 

@ILenT.nl]; ) - 
(10)(2e) 

(10)(20) 

@ILenT.nl] 

0061 To: 
Cc: 	 
ILT[ 
ILT[ 
From: 
Sent 
	

Mon 11/15/2021 9:43:43 AM 
Subject BEMANNING MOSSEL EN KOKKEL KG 8 BC met 4 man afgeven aub 
Received: 	Mon 11/15/2021 9:43:54 AM 

Ha dames, 
De set voor de KG 8 staat klaar voor afgifte, maar stond in de wacht ivm aantal bemanning (3 of 4 man). 
In coordinatie overleg is afgesproken wat we de voorgeschreven wetgeving gaan volgen, totdat er een concept-wijziging in gang 
is gezet. Dan mogen we wel alvast 3 man noteren, maar dat is nog niet zover. 
Dus vanaf vandaag gaan we op alle schelpdier-schepen (Lengte groter dan 24 meter, vaargebied 6, vermogen onder 750 of 750- 
1125), 4 man noteren. Dus precies zoals in jullie tabellen staat. 
In de zendbrief moeten we dit toelichten met de zin (bijvoorbeeld): 
Hierbij ontvangt oa een nieuwe Bemanningstabel waarop 4 bemanningsleden zijn vermeld, zoals voorgeschreven in het Besluit 
Zeevarenden. 
Er moet een bezwaarsclausule onder de zendbrief staan, is dat zo?? 
Met vriendelijke groet, 

hlaritiem inspecteur 
Vergunningverlening Visserij, Scheepsmetingen en Erkenningen 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Westelijke Parallelweg 41 3331 EWI Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 BD1 Den Haag 

T 088-4890000 
E ft) 29.. ilent. 
Ik werk niet op woensdag 
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SI vessel number: 33013 
	

Certificate number: 11028/2021 

g 

IFICATION 
The Netherlands 

1 

ENSIS 
KG 8 PDXM 6413297 KORTGENE 

254 31,51 520 

Name of ship Distinctive number or 
letters Port of Registry IMO number 

Length of ship Gross tonnage Propulsion power in kW 
(if applicable) 

Deadweight of ship 
ef applicable)  

(10)(2e) 

0062 

Issued under the provisions of the 
Netherlands Fishing vessels Order 2002 

under the authority of the Govemment of the Netherlands 
by 

the Head of the Shipping Inspectorate 

THIS IS TO CERTIFY 
that in accordance with the above-mentioned ship has been duly surveyed and the Head of the 
Shipping Inspectorate is satisfied that the condition of the huil, machinery and equipment was in 
compliance with the rules of the Netherlands Shipping Inspectorate 

Completion date of the survey on which this certificate is based: 13-10-2021 

This certificate remains valid until: 31-12-2022 

Issued at Zwijndrecht, the 01-11-2021 under number 11028/2021 

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

Model Class 22.06.2017 meo 
Sectie: KV 
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SI vessel number: 33013 	 Certificate nunnber: 11028/2021 

ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS RELATING TO HULL, MACHINERY AND EQUIPMENT 
REFERRED TO ON PAGE 1 OF THIS CERTIFICATE 

THIS IS TO CERTIFY that, during an annual survey, the ship was found to continue to comply with 
relevant requirernents. 

15,  Annual survey: 	 Signed 	  

Place: 	  

Date.  

2" Annual / intermediateij survey: 	 Signed• 	  

Place: 	  

Date• 	  

3rd Annual / intermediate1) survey: 	 Signed• 

Place: 	  

Date. 	  

4th Annual survey: 	 Signed• 	  

Place: 	  

Date' 	  

1) Delete as appropriate 

Model Class 22.06.2017 meo 
Sectie: KV 

230647 



ENDORSEMENT TO EXTEND THEVALIDt OF THE CE TIFICATÉ WITHA MAXIMUM OF 
4ONTHS4 
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SI vessel number: 33013 	 Certificate number: 1102812021 

This certificate be accepted as valid until 	  

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 

Signed: 

Place: 

Date: 

Model Class 22.06.2017 meo 
Sectie: KV 

230647 
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Certificate number: 10469/2016 

rY  RTIFICATE OF COMPLIANCE , 
The Netherlands 

for the trading area: (see Annex for descripton) 
6 

This certificate of compliance shall be supplemented by a record of equipment. 

Issued under the provisions of the Fishing vessels Order 2002 
for an existing fishing vessel and confirming compliance of the vessel named hereafter with the 

provisions of Council Directive 97f70/EC setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 
24 metres in length and over, 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 

KG 8 
	

ENSIS 
	

PDXM 
Port of registry 	 Length 

KORTGENE 
	

31,51 

Date of building contract or major conversion contract: - - 
Date on which the keel was laid or ship was at a similarstage of construction: 01-01-1964 
Date of delivery or completion of major conversion: 03-10-1996 

THIS IS TO CERTIFY: 
1. that the ship has been surveyed in accordance with Regulation 1/6 (1) of the Annex to the 

Torremolinos Protocol of 1993. 
2. that the survey showed that: 

1. the ship fully complies with the requirements of Council Directive 97/70/EC, and 
2. the maximum permissible operating draught associated with each operating condition for the 

vessel is contained in the approved stability booklet dated: 03-10-1996 
3. that an exemption certificate has not been issued. 

This certificate is valid until 31-10-2021, subject to surveys in accordance with Regulation 1/6 (1) (b) (ii) 
and (iii) and (c). 

Issued at Rotterdam, on 01-11-2016 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
The Unitmanager of Maritime Shipping Permits, 

Mode! COVER 13.17.2015 CGH 
Sectio VI 

230648 
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Certificate number: 10469/2016 

Endorsement to entend the validity of the cerhficate until reaching the port of survey 
period of grace where the Regulation 1/11;(2) or Regulation 1/11 (4) applies, 

0063 

This certificate shall, in accordance with Regulation 1 /11 (2) / Regulation 1/11 (4) 1)  be accepted as 
valid 

until 	  

l)  Delete as appropriate 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 

Signed: 

Place: 

Date: 

Mode! COVER 13,11,2015 CGH 
Sectie VI 

230648 



Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

First periodical radio survey: First periodical survey of medical 
equipment: 

Second periodical radio survey: Second periodical survey of medical 
equipment: 

Third periodical radio survey: Third periodical survey of medical 
equipment: 

Fourth periodical radio survey: Fourth periodical survey of medical 
equipment: 

0063 
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SI vessel number:33013 	Certificate number: 10469/2016 

SURVEYS RELATIN9 TO RADIO and MEDICAL EQUIPMENT, 

This is to certify thát, at a survey as required by fegUlatiOn 1/6(1)(b)(III), the vessel was found to 
comply with the releVant requiréhients: 

Model COVER 13,11.2015 CGH 
Sectie V1 

230648 
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Certificate number: 10469/2016 

INTERMEDIATE SURVEY OF THE SAFETY EQUIPME 

This is to certify that, at a stirv'e; as reqUired' byI'egUlaiión1/6(1)(b)), the veste! was found to comply 
with the relevant requirernents: 

Signed: 

Place: 

Date: 

INTERMEDIATE SURVEY OF STRUCTURE AND MACHINERY 

This is to certify that, at a survey as required by regulation I/6(1)(c), the vessel was found to comply 
with the relevant requirements: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Model COVER 13.11,2015 CGH 
Sectie 1/1 

230648 
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RECORD OF EQUIPMENT 
for the certificate of compliance 

This record shall be perrnanently attached to the certificate Of compliance 

Record of equipment for compliance with Council Directive 97/7DMEC setting up a hannonised 
safety regime for fishing vessels with a length of 24 metres and over. 

1. Particulars of the vessel 

Name of the ship Distinctive numbers 
or letters Port of registry  Length 

PDXM ENSIS 
KG 8 31,51 KORTGENE 

1 

2. Details of live-saving appliances 

Total number of persons for whom life-saving appliances 
should be provided 3 

Starboard 
side Port side 

2 	Total number of lifeboats 

2.1 	Total number of persons accommodated by them 

2.2 	Number of partially enclosed lifeboats (Regulation VII/18) 

2.3 	Number of totally enclosed lifeboats (Regulation VII/19) 

3 	Number of rescueboats 
Number of boats which are included in the total number of 
lifeboats shown above 

4 	Liferafts 

4.1 	Those for which approved launching appliances are 
required  

4.1.1 Number of liferafts 

4.1.2 Number of persons accommodated by them 

4.2 Those for which approved launching appliances are not  required 
4.2.1 Number of liferafts 	 1 

4.2.2 Number of persons accommodated by them 	 4 

5 	Number of lifebuoys 	 2 

6 	Number of lifejackets 

7 	Immersion suits 

7.1 	Total number 	 4 

7.2 	Number of immersion suits complying with the requirements 
for lifejackets 
	 4 

8 	by regulation VII/77 (8) (xx1) and Vll/20 (5) (a) (xxfv)).  
Number of thermal protective aids (Excluding Chose required 

9 	Radio installations used in life-saving appliances 

Mode! COVER 13.11.2015 CGH 
Sedie VI 

3.1 

1 

4 

2 

230648 
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2. Details of live-saving appliances 

9.1 	Number of radar transponders 	 1 

9.2 	Number of two-way VHF radiotelephone apparatus 	 2 

3. Details of radio facilities 

Actual Provision Item 

Sea Area: Al 

1 	Primary systems 

1.1 	VHF radio installation: 

1.1.1 DSC encoder YES 

1.1.2 DSC watch receiver 	 YES 

1.1.3 Radiotelephony 	 YES 

1.2 	MF radio installation 

1.2.1 DSC encoder 

1.2.2 DSC watch receiver 

1.2.3 Radiotelephony 

1.3 	MF/HF radio installation 

1.3.1 DSC encoder 

1.3.2 DSC watch receiver 

1.3.3 Radiotelephony 

1.3.4 Direct-printing radiotelegraphy 

1.4 	Inmarsat ship earth station 

2 	Secondary means of alerting 	 YES 

3 	Facilities for reception of maritime safety information 

3.1 	NAVTEX receiver 	 YES 

3.2 	EGC receiver 

3.3 	HF direct-printing radiotelegraph receiver 

4 	Satellite EPIRB 

4.1 COSPAS-SARSAT 
	

YES 

4.2 INMARSAT 

5 	VHF EPIRB 

6 	Vessel's radar transponder 	 YES 

Model COVER 13,112015 CGH 
Sectie VI 

230648 
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SI vessel number:33013 
	

Certificate number: 10469/2016 

4. Methods used to ensure availability of radio facilities (Regulation DU14) 

4.1 	Duplication of equipment 

4.2 	Shore-based maintenance 
	 YES 

4.3 	At-sea maintenance capability 

THIS IS TO CERTIFY that this record of equipment is correct in all respects. 

Issued at Rotterdam, on 01-11-2016 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
The Unitmanager of Maritime Shipping Permits 

(10)(2e) 

Model COVER 13.112015 CGH 
Secge yl 

230648 



ANNCX1: -•TRADING AREAS 

Code 	 Description 

0063 

Pagina 8 van 8 	SI vessel number:33013  Certificate number: 10469/2016 

Unrestricted. 

From 70° N to 43° N and from 15° W to 30° E. 
The North Sea up to 62° N and as far as the line which connects the point at 62° N and 1° 
W with Strathy Point (north coast Scotland), the English Channel, the Bristol Channel, the 
St. George Channel and the lrish Sea in the south as far as the line which connects Cape 

3 
	St. Mathieu with Old Head of Kinsale (south coast Ireland) and in the north as far as the 

line from Inishowen Head to Islay (Ardmore Point), from lslay (Rhuda Mhail) along the 
east coast of Colonsay to Mull (Loch Buy) and from Mull (Java Point) to Scotland (Barony 
Point), and the Baltic Sea up to 56° N. 

5 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 30 nautical miles. 

All waters as far as 30 miles out of the French, Belgium, Netherlands, German and Danish 
Westcoast, as far as the line Calais-Dover in the south, and the parallel of 57° N in the 
north. 

6 

7 

All waters as far as 15 miles out of the French, Belgium, Netherlands and German coast, 
as far as the line Calais-Dover in the south, and the meridian of 8° E in the east. 

"Coastal waters of the Netherlands' whereby the offshore distance does not exceed the 
distance of 5 nauticalmiles. 

8 

9 

10 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 15 nautical miles. 
Restrictions could be imposed for daylight and weather conditions. 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 5 nautical miles from a 
mentioned port or beach location, in daylight and good weather conditions. 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 1 nautical mile from a 
mentioned port or beach location, in daylight and good weather conditions. 

Model COVER 13,11.2015 CGH 
Sectie VI 

230648 



Pagina 1 van 8 
	

SI vessel number:33013 	Certificate number: 11027/2021 

RTIFICTE C)F COMPLiA-NCE- 

0064 

The Netherlands 

for the trading area: (see Annex I for description) 
6 

This certificate of compliance shall be suppiemented by a record of equipment. 

Issued under the provisions of the Fishing vessels Order 2002 
for an existing fishing vessel and confirming compliance of the vessel named hereafter with the 

provisions of Council Directive 97/70/EC setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 
24 metres in length and over, under the authority of the Government of the Netherlands 

by 
The Head of the Shipping Inspectorate 

Identification sign Distinctive numbers or letters 

PDXM KG 8 

Name of the ship 

ENSIS 
Port of registry Length 

KORTGENE 31,51 

Date of building contract or major conversion contract: - - 
Date on which the keel was laid or ship was at a similar stage of construction: 01-01-1964 
Date of delivery or completion of major conversion: 03-10-1996 

THIS IS TO CERTIFY: 
1. that the ship has been surveyed in accordance with Regulation 1/6 (1) of the Annex to the 

Torremolinos Protocol of 1993. 
2. that the survey showed that: 

1. the ship fully complies with the requirements of Council Directive 97/70/EC, and 
2. the maximum permissible operating draught associated with each operating condition for the 

vessel is contained in the approved stability booklet dated: 18-11-2016 
3. that an exemption certificate has not been issued. 

Conditions: 

This certificate is valid until 31-10-2026, subject to surveys in accordance with Regulation 1/6 (1) (b) (ii) 
and (iii) and (c). 

Issued at Zwijndrecht, on 01-11-2021 

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

443‘gri""e 
1
?4

, 
,e

,..01 • 

0.  
•C' jjgy 
X 
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Model COVER 22.06.2017 meo 
Sectie VI 

230649 
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Certificate number: 11027/2021 

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a 
period of grace where the Regulation 1/11'(2) or Regulation 1/11 (4) applie 

This certificate shall, in accordance with Regulation 1/11 (2) / Regulation 1/11 (4) 1; be accepted as 
va lid 

until 	  

1)  Delete as appropriate 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 

Signed: 

Place: 

Date: 

Model COVER 22.06.2017 meo 
Sectie VI 

230649 



Signed• 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

First periodical radio survey: First periodical survey of medical 
equipment: 

Second periodical radio survey: Second periodical survey of medical 
equipment: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Third periodical radio survey: Third periodical survey of medical 
equipment: 

Fourth periodical radio survey: Fourth periodical survey of medical 
equipment: 

0064 
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SI vessel number:33013 	Certificate number: 11027/2021 

SURVEYS RELATING TO RADIO and MEDICAL EQUIPMENT, 

This is to certify that, at a survey as required by regulation 1/6(1)(0(111), the vessel was found to 
comply with the releVant requirernents: 

Mode! COVER 22.06.2017 meo 
Sectie VI 

230649 
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Certificate number: 11027/2021 

INTERMEDIATE SURVEY OF THE SAFETY EQUIPMENT 

This is to certify that, at a survey as required by regulation I/6(1)(b)(11), the vessel was found to comply 
with the relevant requirements: 

Signed: 

Place: 

Date: 

INTERMEDIATE SURVEY OF STRUCTURE AND MACHINERY 

This is to certify that, at a survey as required by regulation I/6(1)(c), the vessel was found to comply 
with the relevant requirements: 

Signed: 

Place: 

Date: 

Model COVER 22.06.2017 rneo 
Sectie VI 

230649 



RECORD OF EQUIPMENT 
forthe certificate of compliance 

This record shall be permaneritly attached to the certificate 'Of compliance 

1 4.2.1 Number of liferafts 

4 4.2.2 Number of persons accommodated by them 

2 5 	Number of lifebuoys 

2. Details of live-saving appliances 
Total number of persons for whom life-saving appliances 
should be provided 1 3 

Port side Starboard 
side 

2 	Total number of lifeboats 

2.1 	Total number of persons accommodated by them 

2.2 	Number of partially enclosed lifeboats (Regulation VII/18) 

2.3 	Number of totally enclosed lifeboats (Regulation VII/19) 

3 	Number of rescueboats 
Number of boats which are included in the total number of 3.1 	lifeboats shown above 

4 	Liferafts 
Those for which approved launching appliances are 
required  

4.1.1 Number of liferafts 

4.1.2 Number of persons accommodated by them 

4 2 	Those for which approved launching appliances are not . required  

6 	Number of lifejackets 

7 	Immersion suits 

4.1 

1 

4 

2 

7.1 	Total number 4 
Number of immersion suits complying with the requirements 7.2  for lifejackets 
Number of thermal protective aids (Excluding Chose required 
by regulation V11/17 (8) (xxl) and V11/20 (5) (a) (xxlv)).  

9 	Radio installations used in life-saving appliances 

8 

4 

0064 

Pagina 5 van 8 	SI vessel number:33013 	Certificate number: 11027/2021 

Record of equipMeht for corbPliance with Council DirectiVe 971701EC setting up a harrnonised 
safety regime for fishing vessels with a length of 24 metres and over. 

1. Particulars of the vessel 

Name of the ship Distinctive numbers 
or letters Port of registry  Length 

KORTGENE PDXM ENSIS 
KG 8 31,51 

Model COVER 22,06.2017 meo 
Sectie VI 

230649 
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2. Details of live-saving appliances 

9.1 	Number of radar transpcinders 

9.2 	Number of two-way VHF radiotelephone apparatus 	 2 

3. Details of radio facilities 

Actual Provision Item 

Sea Area: Al 

1 	Primary systems 

1.1 	VHF radio installation: 

1.1.1 DSC encoder YES 

1.1.2 DSC watch receiver 	 YES 

1.1.3 Radiotelephony 	 YES 

1.2 	MF radio installation 

1.2.1 DSC encoder 

1.2.2 DSC watch receiver 

1.2.3 Radiotelephony 

1.3 	MF/HF radio installation 

1.3.1 DSC encoder 

1.3.2 DSC watch receiver 

1.3.3 Radiotelephony 

1.3.4 Direct-printing radiotelegraphy 

1.4 	Inmarsat ship earth station 

2 	Secondary means of alerting 	 YES 

3 	Facilities for reception of maritime safety information 

3.1 	NAVTEX receiver 	 YES 

3.2 	EGC receiver 

3.3 	HF direct-printing radiotelegraph receiver 

4 	Satellite EPIRB 

4.1 COSPAS-SARSAT 
	

YES 

4.2 INMARSAT 

5 	VHF EPIRB 

6 	Vessel's radar transponder 	 YES 

Mode! COVER 22.06.2017 meo 
Sectie VI 

230649 
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SI vessel number.33013 
	

Certificate number: 11027/2021 

4. Methods used to ensure availability of radio facilities (Regulation (X/14) 

4.1 	Duplication Of equipment 

4.2 	Shore-based maintenance 	 YES 

4.3 	At-sea maintenance capability 

THIS IS TO CERTIFY that this record of equipment is correct in all respects. 

Issued at Zwijndrecht, on 01-11-2021 

The Head of the Shipping Inspectorate, 
on his behalf, 
Head

` 	
~ent Human Environment and Shipping Licensing 

I12»": 0~4 
e 1,Y k 

.4/1TM 

Model COVER 22.06.2017 meo 
Sectie VI 
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ANNEX I: TRADING AREAS 

Code Description 

1 Unrestricted. 

2 
	

From 70° N to 43° N and from 15° W to 30° E. 
The North Sea up to 62° N and as far as the line which connects the point at 62° N and 1° 
W with Strathy Point (north coast Scotland), the English Channel, the Bristol Channel, the 
St. George Channel and the Irish Sea in the south as far as the line which connects Cape 

3 
	St. Mathieu with Old Head of Kinsale (south coast Ireland) and in the north as far as the 

line from Inishowen Head to Islay (Ardmore Point), from lslay (Rhuda Mhail) along the 
east coast of Colonsay to Muil (Loch Buy) and frorn Mull (Java Point) to Scotland (Barony 
Point), and the Baltic Sea up to 56" N. 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 30 nautical miles. 

All waters as far as 30 miles out of the French, Belgium, Netherlands, German and Danish 
Westcoast, as far as the line Calais-Dover in the south, and the parallel of 57° N in the 
north. 

All waters as far as 15 miles out of the French, Belgium, Netherlands and German coast, 
as far as the line Calais-Dover in the south, and the meridian of 8° E in the east. 

"Coastal waters of the Netherlands" whereby the offshore distance does not exceed the 
distance of 5 nautical miles. 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 15 nautical miles. 
Restrictions could be imposed for daylight and weather conditions. 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 5 nautical miles from a 
mentioned port or beach location, in daylight and good weather conditions. 

Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 1 nautical mile from a 
mentioned port or beach location, in daylight and good weather conditions. 

Model COVER 22,06.2017 rneo 
Sectie VI 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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The Netherlands 

NSI vessel number: 33013 	Certificate number: 1102612021 

CERTIFICAAT MINIMALE BEMANNINGSSTERKTE 
isserij 

Voor bet vaargebied: 
(zie aanhangsel I voor de omschrijving) 

MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT 
Fishery 

For the trading area: 
(see annex I for description) 

Dit certificaat maakt deel uit van het Certificaat Minimale Bemanningssterkte nummer: 11025/2021. 
This certificate is part of the Minimum Safe Manning Document with no:. 11025/2021 

Skipper fishing vessels 

Bijzonderheden 

Particulars 

Vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 45 meter en met minder dan 1125 kW 
voortstuwingsvermogen in beperkt gebied 
vissersvaartuigen 

Less than 45 metres and a propulsion power 
less than 1125 kW in a limited trading area 

Nr.: 

No.: 

1 

Rang / functie en 
vaarbevoegdheidsbewijs 
Grade / capacity and 
Certificate of Competency  
Schipper 

1 Plaatsvervangend schipper 

Substitute skipper fishing vessels 

Vissersvaartuigen met een lengte van minder 
dan 45 meter en met minder dan 1500 kW 
voortstuwingsvermogen 

Less than 45 metres and a propulsion power 
less than 1500 kW 

2 
	

Gezel (wachtlopend gezel dek alle 
schepen en gezel zeevisvaart) 
Rating forming part of a navigational 
watch 

Voorwaarden: 
Conditions: 

Model MSMD2-V 16.09.2020 sdg!meo 
Sectie(s): V 
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	 NSI vessel number: 33013 	Certificate number: 11026/2021 

Uitgegeven in Zwijndrecht, op: 
lssued at Zwijndrecl,the. 

onder nummer: 
with number: 

01-11-2021 

(10)(2e) 

0065 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
The Minister of lnfrastructure and Water Management, 

namens 
on behalf 

Namens het Afdelingshoofd Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart 
The Head of Department Human Environment and Shipping Licensing, 

AANHANGSEL VAARGEBIEDEN1  
ANNEX I: TRADING AREA S2  

Beschrijving 
Description  

Beperkt vaargebied 
Het beperkte vaargebied omvat de kustwateren tot 30 nautische mijl vanaf de Franse, 
Belgische, Nederlandse, Duitse en Deense kust. In het zuiden tot aan de lijn Calais-Dover en 
in het noorden tot 57 NB. Alsmede het gebied tot 30 mijl vanaf de kust van Helgoland. 

Limited trading area 
The limited trading area encompasses the coastal waters up to 30 nautical miles from the 
French, Belgian, Dutch, German and Danish coast. In the south as far as the line Calais-Dover 
and in the north up to the 57th parallel in the North. As welt as the area up to 30 miles from the 
coast of Helgoland. 

2 
	

Onbeperkt vaargebied 

Unlimited trading area 

' In het geval dat andere voorschriften (bijv. andere conventies, lokale voorschriften of klasse-voorschriften) andere operationele 
limieten voor het schip vermelden, moet de kleinste limiet worden aangehouden. 
2  In cases veere other regulations (e.g. other conventions, loc& regulations or class regulations) mention other operation limits for the 
vessel, the smaltest limit shall be observed. 

Model MSMD2-V 16.09.2020 sdgimeo 
Sectie(s): V 

Code 
Code 
1 

230650 



Vismerk 
Identification Sign 

Naam van het vissersvaartuig 
Name of Vessel 

ENSIS KG 8 
IMO nummer 
IMO number 

Roepnaam 
Distinctive number or letters 

PDXM 6413297 
Lengte '69 
Length '69 

Thuishaven 
Port of Registry 

Scheepstype 
Type of ship 

KORTGENE 31,51 Fishing vessel 

YES 520 254 

Bruto tonnage 
Gross tonnage 

Voortstuwingsvermogen in kW 
Propulsion power in kW 

Periodiek onbemande machinekamer (UMS) 
Periodically unattended machinery space (UMS) 

The Netherlands 

0066 

Page 1 of 2 	 NSI vessel number: 33013 

CERTIFICAAT MINIMALE BEMANNINGSSTERKTE 
Visserij 

MINIMUM SAFE WINNING DOCUMENT 
Fishery 

Afgegeven krachtens de bepalingen van voorschrift V / 14.2 van het INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR 
DE VEILIGHEID VAN MENSENLEVENS OP ZEE, 1974, zoals gewijzigd, onder het gezag van de 
Nederlandse Regering door de Nederlandse Scheepvaartinspectie en overeenkomstig artikel 5 van de 
Nederlandse Wet zeevarenden, zoals gewijzigd. 
Issued under the provisions of regulation V/14.2 of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR TI-IE SAFETY 
OF LIFE AT SEA, 1974, as amended, under the authority of the Government of The Netherlands by the 
Netherlands Shipping Inspectorate and pursuant to aaide 5 of the Dutch Seafarers Act, as amended. 

De inspecteur generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport verklaart dat in overeenstemming met 
de voorschriften van de Nederlandse Wet zeevarenden, zoals gewijzigd, de volgende minimale 
bemanningssterkte vereist is aan boord van: 
The Inspector-General Human Environment and Transport Inspectorate declares that in accordance with the 
provisions of the Dutch Seafarers Act, as amended, the following minimum safe manning is required on 
board of: 

" Als de UMS tijdelijk niet functioneert, dient het aantal werktuigkundigen verhoogd te warden opdat de machinekamer te allen tijde bemand is en de 
geldende arbeids- en rusturen regelgeving correct wordt nageleefd. 
*If the UMS fs temporally suspended, the numberof englneers shall be sufficlently ratsecl In order to keep a manned engineroom and keep complIance 
with the applicable work- and resthouts regulations. 

De zorg voor het bemannen van een schip met inachtneming van de Wet zeevarenden berust bij de 
scheepsbeheerder (artikel 3 van de Wet zeevarenden). 
The responsibility for manning a ship in accordance with the manning Act lies with the managing owner (art. 
3 of the Dutch Seafarers Act). 

De scheepsbeheerder bemant een schip zodanig dat redelijkerwijs alle werkzaamheden aan boord, met 
inachtneming van de geldende arbeids- en rusttijden, en gelet op de bedrijfsvoering, de beperking van 
oververmoeidheid van zeevarenden, de risico's op zee en van de lading, zonder gevaar voor de 
opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer kunnen worden verricht (artikel 4 van 
de Wet zeevarenden). 
The managing owner slietl man a ship in such a way that all duties on board can be performed in a 
reasonable manner in accordance with the applicable work and rest hours regulations. Furthermore, taking 
into account the operational management, the limitation of fatigue of the crew, the risks at sea and of the 
cargo, the crew shall be able to perform these duties without danger to the persons on board, the ship, the 
cargo, the environment and the safe navigation (art. 4 of the Dutch Seafarers Act). 

Model MSMD1-V 16.09.2020 sdgtmeo 
Sectie(s): KV 
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0066 

Page 2 of 2 	 NSI vessel number: 33013 

De schipper van een vissersvaartuig draagt er zorg voor dat het wachtpersoneel de beginselen van een 
veilige wacht in acht neemt, overeenkomstig hoofdstuk IV van het STCW F-verdrag (Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, artikel 118 van het Besluit 
zeevarenden). 
The master shall ensure that personnel performing watchkeeping duties perform these watchkeeping duties 
in accordance with Chapter l V Watchkeeping of the INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF 
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR F1SHING VESSEL PERSONNEL, 1995. (article 
118 of the Decree seafarers). 

De kapitein zorgt ervoor dat de bemanning van het schip te allen tijde berekend is voor het verrichten van de 
werkzaamheden aan boord (artikel 4 van de Wet zeevarenden). 
The master shall ensure that the manning of the vessel is sufficient at all times to perform shipboard duties. 
(art. 4 of the Dutch Seafarers Act). 

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven bij de toepassing van artikel 4, vijfde lid, verzoekt de 
kapitein de scheepsbeheerder gemotiveerd hem voor een bepaald tijdstip de benodigde aanvullende 
middelen te verschaffen. Een mondeling verzoek wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd (artikel 12 
van de Wet zeevarenden). 
This minimum safe manning document does not exempt the master from his obligation to request for 
additional crew when actual working circumstances require this (art 12 of the Dutch Seafarers Act). 

Het is de verplichting van de scheepsbeheerder om de kapitein in staat te stellen om zijn verplichtingen na te 
komen (artikelen 12, 32 en 60 van de Wet zeevarenden). 
It is the obligation of the managing owner to enable the master to fuif!!! his obligations (art. 12. art. 32 and art. 
60 of the Dutch Seafarers Act). 

Dit document is geldig tot: 	 31-10-2026 
This document remains valid until: 

Uitgegeven in Zwijndrecht, op: 	01-11-2021 
Issued at Zwijndrecht, the: 

Onder nummer: 	 11025/2021 
With number: 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
The Minister of Infrastructure and Water Management, 

namens 
on behalf 

Het Afdelingshoofd Vergunningverlening Leefomgeving en Scheepvaart 
The Head of Department Human Environment and Shipping Licensing, 

Model MSMD1-V 16.09,2020 sdgtmeo 
Sectie(s): KV 
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ENSIS 6413297 KG 8 PDXM 

Propuision power in kW Port of Registry Gross tonnage 

KORTGENE 254 520 

Length '69 Year of Build Type of Ship 

1964 31,51 Fishing vessel 

Identification Sign Distinctive number 
or letters 

Name of Vessel IMO number 

Grade / capacity Number Particulars 
Skipper 1 
Substitute skipper 
Rating 0+0 

1 
1 

0067 

Page 1 of 3 	 SI Vessel number: 33013 	 Certificate number: 10468/2016 

MINIMUM SAFE MANNING DOCUMENT 
Or the4raOing aréa: (seganne?(1.for description) 

Pursuant to article 5 "Manning Act" or "Manning Order for sea-going fishing vessels" chapter 2 and 
chapter 3. 

The Inspector General Human Environment and Transport Inspectorate declares that in accordance 
with the provisions of the Manning Act, or in accordance with the Manning Order for sea-going fishing 

vessels, the following minimum safe manning is required on board ot 

For conditions, see page 2. 

Note: 

This certificate belongs to Certificate of Compliance nr. 10469/2016 

Model BCVALG 14.05.2012 pi/ev 
Sectie: VI 

230652 



0067 

Page 2 of 3 
	

SI Vessel number: 33013 	 Certificate number: 10468/2016 

Conditions 

One of the officers forrning part of the navigational watch shall be at least in possession of a 
Restricted Radio Operator Certificate. 
When ratings form part of the navigational watch, at least they shali be in possession of a 
Certificate of Competence as Mate. 

All officers mentioned on this Minimum Safe Manning document and those who serve as officer in 
charge shail be in the possession of a valid Certificate of Competence. 
Alle officieren genoemd op dit Bemanningscertificaat en zij die optreden als dienstdoend officier 
dienen te zijn voorzien van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs. 

This certificate does not exempt the master from his obligation to request for additional crew when actual working 
circumstances require this (art. 12 Manning Act), II' is the obligation of the shipsmanager to enable the master to 
fulfil his obligations (art. 3, 12, 32 and 60 Manning Act). 

This document remains valid until: 31-10-2021 

issued at Zwijndrecht, 01-11-2016 

The Inspector-General Human Environment and Transport Inspectorate, 
on his behalf, 
TOLgitlitrkanager of Maritime Shipping Permits, 

411'111 	4~roeim.  

(1(3)(2e) 

Model BCVALG 14.052012 pi/ev 
Sectie: VI 
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Page 3 of 3 SI Vessel number: 33013 	 Certificate number: 10468/2016 

ANNEX I: TRADING AREAS 
Code 	 Descripdo  

1 
2 

Unrestricted. 
From 70° N to 430  N and from 15°W to 30° E. 
Van 70' N tot 4.3°. N en. van 15° W tot 30' 0. 

3 
	

The North Se&trp to 620  Wand as far as the line which connects the point at 62° N and 1-0N with 
Strathy Point (north coast Scotland), the English Channel, the Bristol Channel, the St George 
Channel and the lrish  Sea in the south as far as the line which connects Cape St fvlathieu with Old 
Head of Kinsale (south coast Ireland) and in the north as far as the line from lnishowen Head to Islay 
(Ardmore Point), from Islay (Rhuda Mhail) along the east coast of Colonsay to Mull (Loch Buy) and 
from Muil (Java Point) to Scotland (Barony Point), and the Baltic Sea up to 56° N.  
Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 30 nautical miles. 
All watersas far as 30 miles out of the French, Belgium, Netherlands, German and Danish 
Westooast, as far as the line Calais-Dover in the south, and the parallel of 57° N in the north. 

6 
	

All waters as far as 15 miles out of the French, Belgium, Netherlands and German coast, as far as 
the line Calais-Dover in the south, and thé meridian of 8° E In the east. 
"Coastal waters of the Netherlands" whereby the offshore distance does not exceed the distance of 5 
nautical miles. 
Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 15 nautical miles. Reátrictions could 
be imposed for daylight and weather conditions.  
Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 5 nautical miles from a mentioned 
port or beach location, in daylight and good weather conditions.  
Coastal waters whereby the offshore distance does not exceed 1 nautical mile from a mentioned port 
or beach location, in daylight and good weather conditions. 

9 

10 

Model BCVALG 14.05.2012 pi/ev 
Sectie: VI 
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10)(2e Inspecteur 

0074 
@ILenT.nlj (10)(2e) ) - ILT[ 	 10)(2e 

To: 	visserij[(10)(29) ILenT.nl] 
Cc: 	(10)(2e) 10)(2 	X24- ILT[ (10)(29)  ©ilent.n10F))(ieC10)(2e 
From: 	(10)(2e)  ,(10){2e 	X2e)  ) - ILT 
Sent 	Wed 1/6/2021 9:18:03 PM 
Subject 21-01-06 reactie Seafarm op inspectierapport KG 8 
Received: 	Wed 1/6/2021 9:18:04 PM 

Ter info 

Verzonden met BlackBeny Work 
(www.blackberry.com) 

Van: .1 -(10)(2e) rox2o. se afarm. ni> 

	

Datum: woensdag  06 jan. 2021 8:52 PM 	 
Aan: (i0)(2ë).10)(291 (10)(2e) 	- ILT <- 
Onderwerp:RE: 21-01-06 KG8 nr4019)00 

rtilent.nl> 

Beste 
Dank voor toezending van het rapport. 
Machine fabriek Kramer Colijnsplaat zal nog deze week met de kleine herstellingen beginnen. 
Na overleg deze middag met  (iq 10)2e van Padmos, willen wij komende woensdag morgen om 7.00 uur aan de fabriek in 
Stellendam zijn met de KG8. 
Waar de mensen van Padmos met een dubbele ploeg vol aan de slag gaan. 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kamperland 
The Netherlands 

(10)(2e), 

,10)(2e 

Mobile: 
Phone: 
E-mailt 
VAT nr. : NL8025.66.443.B01 

)14111111» 

Follow us! 

15) 
The Information transmitted is intended only for the person or entity to which it Is addressed and may contain confidentie' and/or prIvIleged material. My review, retransmission, dissemination 
or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. if you receive this in error, please contact the 
sender and delete the materiel from any computer. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be Intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive 
late or incomplete. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message which may arise as a result of email transmission. If verification is required, 
please request a hard copy. We take reasonable precautions to ensure our emails are free from viruses: You need, however, to verify that this email and any attachments are free of viruses, as 
we can take no responsibitty for any computer viruses, which might be transferred by way of this email. We may monitor all email communication through our networks. If you contact us by 
email, we may store your name and address to facilitate communication. 

W"'• Please consrder the environment - do you really need to print this email? 
— 

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

- ILT 
Verzonden: woensdag 6 januari 2021 12:53 
Aant'OX21@seafarm.n1 
Onderwerp: FW: 21-01-06 KG8 nr40 

Geachte hee( 	) estE(110)(2e) 
Hierbij het rapport van vandaag. 
Vriendelijke groet, 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
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0074 Inspectie Leefomgeving en Transport 
postadres: Postbus 16191 1 2500 BD Den Haag 

bezoekadres: Rijksinspectiekantoor 
Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW Zwijndrecht 

T 088-4890000  
MI (:9)(el  

1 • -1:t.43(g.ëygl@ilent.n1  
www.ilentn1 

https://twitter.com/t11./InspectielenT  

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 voorschade, 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. I f you are not die addressee or if this messme was sent to you by mistake, you are requested to in for m the sender and delete 
the massage. the State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen_ 
www.avg.com  
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0087 To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	(10)(2e) 	@ILenT.ni] 
From: ( 01A.~) - ILT 
Sent: 	Wed 12/29/2021 9:56:07 AM 
Subject RE: AANVULLING concept tekst voor brief vanuit de sectorraad 
Received: 	Wed 12/29/2021 9:56:08 AM 

Hallo (10)(2) 

Ik stel voor om voor deze schepen 5 Bft op het certificaat te laten staan. Deze beperking is er op gekomen vanwege de 
constructie als mijn geheugen mij niet in de steek laat 

m.vr.gr. 

(10)(20 
Sr. Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) 
PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M (+31) 
E (10X2e) @ilent.n1 

Van: 	(101(29) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 14:56 
Aan/00)(240)(2110)(2e) ILT < (10)(28)  @ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: AANVULLING concept tekst voor brief vanuit de sectorraad 

Er schiet mij nog iets te binnen: 
De kokkelschepen hebben windkrachtbeperking 5 bft 
De mosselschepen hebben winkdkrachtbeperking 6 Bft 

Ik weet niet waarom dat zo is, maar houden we 5 Bft op de kokkels die nu mossel zijn geworden? Of maken we er dan ook 6 Bft 
van? 
Aan het schip zelf is niks gewijzigd. 

Groetjes 
ro9 

Vant'0X200)(2e 10)(2è) - ILT <  (10)( 	@ILenT.nl> 
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 14:11  
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(213)' 	@ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: AANVULLING concept tekst voor brief vanuit de sectorraad 

Hallo (10)(2e) 

m.vr.gr. 

(10)(2e) 

Sr. Surveyor Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) 
PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M (+31) 	 

230672 



E (10)(2e)  	2ilent.n1 0087 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	n ILenT.nl> 
Verzonden: donderdag 25 november 2021 17:01 
Aan,  0)(2 )0)(2e 0)(2e) - ILT < (10)(2e) @ILenT.ni> 
Onderwerp: RE: AANVULLING concept tekst voor brief vanuit de sectorraad 

Hoi(10)(2e) 
Ik heb de onderstaande schepen aangepast. Nu alleen nog uitzoeken: 

bulten verzoek 

Groetjes 
(10)(26) 

Vent 0)(2 0)(200X2e) - ILT <  (10)(2e) @IlenT.nl> 
Verzonden: vrijdag 19 november  2021 13:32  
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl*it (1010)(2e) - ILT < 
Onderwerp: RE: AANVULLING concept tekst voor brief vanuit de sectorraad 

(10)(2e) 
	

@I enT.nl> 

Hallo (10)(2e) 
Ff uit het hoofd 

KG 8 - mesheften 

Het restant moet ik even na zoeken. Doe ik volgende week, help ff onthouden 

Grt(0)(2 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT< 	(10)(2e) 
Verzonden: vrijdag 19 november 2021 09:45 

@ILenT.nl> 

Aar•40)(40)(21(142) - ILT <  (10)(2e)  @ILenT.nll)4011 (14710)(201) - ILT 4  (10)(2e) 

Onderwerp: AANVULLING concept tekst voor brief vanuit de sectorraad 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's 

Ik heb in onderstaande concept mail naar Ment het volgende aangepast: 
• Garnalen verklaring 10 en 18 uur toegevoegd 
• Schelpenzuigers verwijderd 

@IlenT.nl> 

buiten verzoek 

De kokkelschepen zijn: 

230672 



(10)(2403 @ILenT.nl> 

0087 
Object ID Vismerk Nederlar Scheepsnaam 	 T wpa schip Visserij 

	
Roepnaam 	Status schv  

bulten verzoek 

33013 KG 
	

EI.SIS 
	

KOKHANENVAARTIJIG 
	

PDXM 
	

In de vaart 

buiten verzoek 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Verzonden:  maandag 15 november 2021 12:05 
Aant10)(2g0)(2e( 01(2e) _ ILT <  (10)(2e) OlLenT.nK-11F40A (10(10)(24 - ILT < 
Onderwerp: concept tekst voor brief vanuit de sectorraad 

Beste4t.0)(2e)en (10)(2e  
Willen jullie onderstaande tekst nog even doorlezen voordat ik dit naar Ment stuur? Pas maar aan waar nodig. 
Groet, 

.11#1111#11,i'l 

Beste 

Naar aanleiding van het Sector overleg dd 12 november, wil ik graag toelichting geven op een ontbrekende 
vrijstelling/voorziening, dat is ontstaan door invoering van het Besluit Zeevarenden. 

SCHELPDIER VISSERIJ (mossel en kokkel): 
Categorie schip: lengte tussen 24 en 45 meter, vermogen <750 Kw of vermogen 750 - 1125 Kw 
Nautisch Vaargebied 6 (Ia/15 mijl), windkracht bep 6 Bft mossels en 5 Bft voor kokkels 
Bemanning 3: schipper, plv schipper, 1 wachtlopend gezel 
Voorbeeld huidige BC tabel toegevoegd (BRIJ 14) 

Volgens het Besluit Zeevarenden zou deze groep als volgt gecertificeerd moeten worden: 
Bemanningsvaargebied Beperkt = 30 mijl 
Bemanning 4: schipper, plv schipper, 2 wachtlopend gezellen 

Het kleinste vaargebied volgens het Besluit Zeevarenden is 30 mijl, terwij een kleinste nautisch vaargebied volgens het VVB 15 
mijl is. Deze hele groep is gecertificeerd voor vaargebied 15 mijl. Een00)(24/)deel van deze groep viel tot het jaar 2000 onder de 
Motie Blaauw (3 mijl uit de kust). Toen deze motie verviel was er de mogelijkheid om gecertificeerd te worden voor het kleinste 
vaargebied of binnendoor te varen van noord naar zuid. Om toch op zee te kunnen varen van noord naar zuid, zijn ze voor de 
zeevaart gecertificeerd. 

Het in- en uitzetten van mosselen(of zaad) gebeurd op het Wad bij daglicht. De oude vrijstelling voor mosselkotters om in plaats 
van de met de voorges:chreveh4 bemanping,sles0p,,met 3 bemanningsleden te varen, kwam voort am:kftifiliiWilet] 
W/Wiáltl-WWW4Tikifj'iji- t-TM-3itliot.it De vrijstelling om met 3 bemanningsleden te varen was toegestaan, mits 

het de dagvaart betreft, welke de 18 uren niet zal overschrijden. 
Deze vrijstelling is blijkbaar niet overgenomen in het Besluit Zeevarenden. 

De kokkelvissers (is niet meer toegestaan, maar het scheepstype bestaat nog wel) zijn op dezelfde wijze gecertificeerd als de 
mosselschepen. Bovenstaande probleem-beschrijving is ook op deze schepen van toepassing, met als verschil dat ik dit 
scheepstype niet terug kan vinden in de oude voorziening. 

Voor de volledigheid maak ik ook melding van de verklaringen dagvisserij 10 en 18 uur, voor de Garnalenvissers. Deze 
verklaringen worden niet meer afgegeven bij vernieuwing en er is nog geen alternatief. Uiteraard kan het schip aangepast 
worden voor de 48-uurs verklaring, maar dat doen ze niet allemaal. 
De verklaring 10 uur: 
U wordt een voorlopige vrijstelling verleend van het bepaalde in Artikel 4 van het BeSluit Zeevisvaartbemanning met dien 
verstande dat de plaatsvervangend-schipper niet aan boord hoeft te zijn zolang met het vaartuig uitsluitend reizen van korte 
duur worden gemaakt (maximaal tien uren per etmaal buitengaats). 

De verklaring 18 uur: 
U wordt een voorlopige vrijstelling verleend van het bepaalde in Artikel 4 van het Besluit Zeevisvaartbemanning met dien 
verstande dat de gezel niet aan boord hoeft te zijn zolang met het vaartuig uitsluitend reizen van korte duur worden gemaakt 
(maximaal achttien uren per etmaal). 

230672 
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Er is nog geen besluit genomen over een alternatief, maar ook deze situatie van onduidelijkheid bestaat al sinds 19-4-2019. 0087 
ook hierover ontvangen wij, verrassend genoeg, geen klachten/vragen vanuit de sector. De gamalenschepen zouden dus 
bemand moeten zijn met 3 bemanningsleden, met uitzondering van de schepen met een 48-uurs verklaring. 

Ik hoop dat je dit onder de aandacht kan brengen in de sector en bij de beleidsafdelingen van het ministerie. ILT kan nu niet 
anders dan de voorschreven bemanning te vermelden op de BC tabellen. 

Met vriendelijke groet, 

0 2e) 
Maritiem inspecteur 
Vergunningverlening Visserij, Scheepsmetingen en Erkenningen 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Westelijke Parallelweg 41 3331 EWI Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 8D1 Den Haag 

T 088-4890000 
E 13)( g  ailent.n leMient_nl  
Ik werk niet op woensdag 

230672 
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