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NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  j E(10)(2thavcom.org  
T: +31 (0)1 	tlulteet I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

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

Ship's name 	KG8 ENSIS 
	

IMO No. 	 6413297 
Call Sign 	PDXM 

	
MMSI No. 	 246364000 

Make of EPIRB 	SAILOR 
	

Serial No. 	 704-009667 
Type of EPIRB 
	

4065 

X OK 1.a 	Checked location : 

   

1.b 	Checked float free mounting : 
	 X OK 

2.a 	Checked presence/condition of lanyard : 
	 X OK • 

2.b 	Checked neat stowage of lanyard : 
	 X OK 

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

3 	Visual inspection for defects : 	 X OK 

4 	Carrying out the self-test routine : 
	 X OK 

5 	Checking of markings : 
	 X OK 

5.a 	Correct labeli ng of decoded EPIRB ID nr.fBeacon ID number. 

  

   

   

X OK 15 HEX ID 9EC9054A34D34D1 
X OK MMSI 246364000 

or Cali Sign 

or Serialised 

5.b 	Brief operating instructions : 
	 X OK 

5.c 	EPIRB serial number : 	704.009667 
	

X 

5.d 	Due date service SBM provider (not exceeding 5 years) : 	10 1 2025 
	

X 

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

7 	Checked decoded signal corresponds with indentification assigned to the vessel 
	

X 

8 	Checked registration through documentation or flag state authority : 	 X 

9 	Expiry date of battery : 	10 - 2025 
	

X 

10 	Checking of Hydrostatic release and its expiry date, as s 10 - 2022 
	

X 

11 	Checking emission in the 406 MHz band using the self-test mode or an appropriate 
device to avoid transmission of a distress signal to the satellites : 

	 X 

Measured frequency: 	406.040 Mhz 
12 	1f possible, checking emission on the 121.5 MHz frequency using the self-test mode or 

an appropriate device to avoid activating ot the SAR system : 
	 X 

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

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

X 

15 	Verifying the presence of beacon operating instructions : 
	 X 

OK 

OK 

MMSI 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

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

Date and Place 
21 October 2020 
NEELTJE JANS 

n board with ship's papers until next survey 
Service rnnnrrrd is fal hprt to gatunni (sp.nire.) rond itiws of N Avenrn Inwetion & Consult:1m.y N.V.  

IACS 
230933 



PROGRAMMING CERTIFICATE 
406MHz Sailor 4065 EPIRB Auto (Z704) 

Programming software; FPROG3 2.11.8205 

Beacon 	Beacon Serial Nurnber : 704-009667 

PCB SIN: TX20200405 

Brand : San« 
Model : 4065 EPIRB Auto 

Partnumber 23-001-534A 
Model Numl3er : SAGB 

Address : Seafarm B.V., 
Jacobahaven 4, 
Kamperland, 

Netherlands. 4493 ML 

Home Phone : 
Work Phone : 

Mobile Phone : 

(1'0)(2e) 

Vessel 
	

Vessel Name KG8 ENSIS 
MMSI : 246364000 

Coding 	 Flag: 246-Netherlands 
Coding MMSI - 246364000 

Beacon Number 1 
Protocol : User Maritime MMSI 

Hex ID : 9EC9054A34D34D1 
Programmed Message FFFE2F4F6482A51A69A68EED72D0 

NOAA/AMSA Unique ID checksum : C733F 

DEALER 

Dealers Signature: 	 Date: 20/10/2020 

(10)(2e) 
Owner Name : 

Mr 

rnariLl e 

0140 

MchAURDO 
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SART i. SART 

SART Manufacturer JOTRON 

Type & Model TRON SART 

Serial Number 25397 

Battery expiry date 09 - 2021 

Mounting location NAV. BRIDGE 

Test instrument type or Radar used FUTRONIC TESTBOX 

PASSED Result of test 

OK Presence of operating instructions 

OK Lanyard OK and installed correctly 

OK Ships name displayed 

OK Visual inspected for defects 

Test results OK OK 

0141 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  I egfirahavcom.org  
T: +31(0)1  110X2e> "I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

PERIODICAL TESTING OF SART 

Ship's name 	KGB ENSIS 
	

IMO No. 	 6413297 
Cali Sign 	 PDXM 

	
MMSI No. 	 246364000 

Name of Radio In 	 
(10)(2e) 

(10)(2e) 

	bard with ship's papers until next survey 

v,=J  
Date and Place 
16 October 2020 
NEELTJE JANS (10)(2e) 

Service rendered Is subject to general(service)conclitions of NavCom Inspection & Consultants B.V. 

IACS 
ISO 900 

BURE SERI ras 

230935 



0142 

Human Environment and Transport 
Inspectorate 
Ministry ofInfrastructure 
and Water Management 

Report 
GMDS5 Radio survey 

Send the form to ~ijent.ni or send to 
Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart 
P.0, Box 16191, 2500 BD Den Haag 

Additional infonnation 
(+31) (088 489 oo 00 1 www.ilent.n1 

1.1 	Name of the Ship 

t.z 	SI number and Callsign 

1.3 	Fishing registration and (MO number 

1.4 	Gross tonnage and Length of the ship 

1.5 	Date of keel and Year of build 

1.6 MMSI 

Details ship 
ENSIS 

133013 	 1 PDXM 

1KG8 	 16413297 

1254 	 1 31,51m 

101-01-1964 	 11964 

1246364 

2 	Sea a rees certified to operate 

2.1 	For which sea areas is the ship certified to 	■ Al 
	 ❑  /11 + Az 	 ❑  Ai # A2 (existing fishery) 

operate in? 
❑ Al 4- A2 + A3 (SES) 

	
D Ai +A2 A3 (MF/HF4NBDP) ❑  Ar+Az+A3+A4 

D EU 2009/45 Class A 
	

❑_ EU zoog/45  Class 13 

3.1 	Reason for the radiosurvey 

3.z 	Is the radio installation in efficient working 
condition? 

3.3 	Sport fishing vessel 

3.4 Maintenance 

3.5 	Radio station licence conform actual situation 

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

Details survey 
❑ Inital 
	

■ Periodical 	❑  Renwal 

❑ Re-inspection  of date 

■ Yes (no deficiencies) 

❑ Until 3o' (sea area Al) 	❑  Until 35' (sea area Az) 

■ Shore-based maintenance 

■ Ship's name 	 ■ Owner 

Callsign■ 	 ■ MMSI 

❑ No (seedeficiencieS at 5.1) 

❑ Duptication 

3.6 	Ship was inspected according to which 
	

❑  EU zoog/45 	❑  SOLAS 	❑  C.ornmercial Cruising Vessels 
regulations? 

■ Fishery Act 	❑  Regulations Safety Seagoing Vessels - Annex z (LY2 Code) 

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

❑ Other: 

LLT.138.05 1 1.0f 16 

230971 



0142 

Report GMDS5 Radio survey 
Human Environment and Transport inspectorate 
Ministryofinfiustructure and WaterManagement 

4.1 	Name surveyor cornpany 

4.2 	Name radio survey° r 

4.3 	Place and date 

4 	Signature 
j NavCom Insnection & Consultanty B.V. 

j Neeltje Jans 21-10-2020 

4.4 Signature 

5.1 	Deffdencies (to be rectified before departure)  

( 1 0 )(2 

ILICS / I el I Icli KS 

None 

I Yes 	 No 

Signature 
Noted on behalf of ship's or yard's or cornpany's managément 

Rernarks (to be rectified as agreed by radio 
sunreyor) 

5.3 	Has the list of deRcienciesandior rernarks been 
signed by master/officerirepresentative? 

6.1 	Name master er officer or representative 

6.a Signature 

Irf,138.+25 [ a aha 

230971 



0142 

Report GMDSS Radio survey 
Roman EnvironmencandTranspon Inspectorate 
Ministryof lpfiristructure andilfater Management 

7 	General 

73 	There is a desig,nated holder of appropriate radio certificate having primary responsibility for 	 ■ Yes 0 No 	0 N/A  
radiocommuniotions during distress 

7.2 	On board passenger chips there is an assigned holder of appropriate certificate performingonly 	 n Yes EI No 	■ N/A  
radiocommunications duringdistress incidents 

7.3 	Beingable to initiate transmission of distress aserts by GMDSS radio installations from the position from which 	■ Yes El No 	0 N/A  
the ship is normally navigated 

7-4 	There are radio records (log) aval lable on board and properly kept 	 El Yes 0 No 	111 N/A  

7.5 	Radio emergency lighting for adequate illumination of the radiocontrols for operating all GMDSS radio 	 • Yes 13 No  D N/A 
equipment 

7.6 	Radio installations cfearly marked with call sign, MM5I and other radiocodes/numbers 	 IE Yes D No 	D N/A.  

7.7 	Adequate and up to date radionautical publications for the intended voyage 	 ■ Yes 0 No D N/A  

7,8 	There are adequate spare parts and tools 	 ■ Yes n No n N/A  

7.9 	Existing required GMDSS radio equipment conform MED 96/98 (wheelmark) or Administration List of Type 	• Yes EI No 0 N/A  
Approved Equipment 

7.10 RePlaced/refiewed reqUired GMDSS radio equipment conform latest amendment MED 96/98 (wheelrnark) 	El Yes 0 No a N/A  

8 	Antennas (SES, AIS-VHF, M F, VHF, G PS, Navtex, etc.) 

8.1 	Correct siting 	 ■ Yes 0 No D N/A  

8.2 	Correct polarisation 	 ■ Yes El No D N/A  

8.3 	Absence of defects 	 ■ Yes Fl No El N/A 

8.4 	Correct coaxial tables and connectors 	 IE Yes 0 No 0 N/A  

i3 5 No water penetration into the anten na cable 	 ■ Yes fl No 	fl N/A  

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

8.7 	Withstand the straf n from swaying and vib ration 	 ■ Yes 0 No 0 N/A 

8.8 	If wire antenná, protected against breaka ge by "weak link" 	 ■ Yes 0 No 0 N/A  

8.9 	Tuner satisfactorilyearthed 	 • Yes 0 No 0 N/A  

8.10 Correct insulation 	 • Yes n No n N/A  

8.1i MF/HF antenna protected against being touchedaccidentally 	 ■ Yes El No El N/A  

8.12 Safe distante to other antennas 	 ■  Yes n No  n N/A 

9 	AIS* 

9.1 	Manufacturer 	I  SAILOR  

9.2 Type 	 6282 

	

9.3 	AIS operates from: 	• Main source of energy 	 ■ Yes ❑  No Cl N/A  

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

- External GPS 
	

II Yes D No Di N/A  

	

9.4 	Annual test report issued (copy to be attached to this report) 
	

■ Yes ❑  No 	0 N/A 

	

9.5 	In effIcient working condition 
	 ■ Yes El No 0 N/A  

* 	ExistingSQiiing passer..gerships <3oogt engaged fodomestic trade may be exempted 

ILT.1 3843 l 3 of t6 
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I■ Yes D No ❑ N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑- N/A  

▪ Yes ❑  No ❑  N/A  

Hz 	 ■ Yes D No  ❑  N/A  

Nl 

0142 

Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport lnspectorate 
NII-msny of Infrastructure end Water Management 

1 0 	Primary VHF 
1o3 Manufacturer 	1SAILOR  

10.2 Type 	 1 RT4801  

10.3 Measuring 	- Output High Power 120,4 

- Reflected Power 	10,4 

- Output Low Power 10,7 

- Deviation 	14800 

- Frequency tolerance 1  +309  

10.4 VHF operates from: 	- Main source of energy 	 ■ Yes ❑   No ❑  N/A 

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

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

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

10.6 Correct operation of controls (e.g. PTT-switch, squelch, volume, DW, quickselect16, etc.) 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A 

10.7 Correct readability display unl t 	 ■ Yes ❑  No D N/A 

10.8 Correct operation on channel 6 -13 -16 	 1 Yes ❑  No ❑  N/A  

io.9 COrrect operation on channels for genera( communications 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

mi° Correct reception and audibility 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

1 1 	 Primary VHF DSC controller induding watchkeeping receiver 
Manufacturer and 
type 
(Only ifseperafed from 
prirnary 	F) 

11.2 Provided with automatie position update from: 

- GNSS Manufacturer 1JRC 

- GNSS Type 	(JLR-21  

11.3 GNSS including NMEA box operates from: 	 - Main soul-ce of energy 	 ■ Yes ❑  No D N/A  

- Emergency source of energy 	 E.1 Yes ❑  No ■ N/A  

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

11.4 Separated VHF DSC controller/watchkeeping receiver operates from: - Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No  ■ N/A 

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

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

11.5 MMS' programmed conform ship radio licence 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

11.6 Protected against inadvertentactivation of alarm buttonts). 	 ■ Yes .  ❑  No 	❑  N/A  

11.7 Correct date and time 	 ■ Yes ❑  No n N/A 

11.8 Correct operation of controls 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

11.9 Correct readability display unit 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

11.10 Correct transmission on ch. 7o (checked by mea ns of test equipment) 	 ■ Yes D No 0 N/A  

11.11 Correct reception on watchkeeing receiver (transmitted by test equipment) 	 _■ Yes ❑  No 	❑. N/A 

11.1z Correct visual/aud lble DSC alarm 	 ■ Yes ❑  No 0 N/A  

1133 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous watch 	 5 Yes ❑  No ❑  N/A  

111138.05 14:0616 
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0142 

Report GMDSS Radio survey 
HumanEtwironmentandTranspott lnspectorate 
Miniscry or Infrasmatre and Water Management 

12 
12.1 Manufacturer 

12.2 Type 

Duplicated VHF 

L 

230971 

12.3 Measuring - Output High Power j 	 W 	Cl Yes ❑  No I3 N/A  

- Reflected Power 	I 	W 	D Yes D No D N/A  

- Output Low Power • I 	W 	D Yes D No El N/A  

- Deviation 	 j 	 Hz 	D Yes D No D N/A  

- Frequency tolerance I  	Hz 	 D Yes  Cl No Cl  N/A 

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

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

- Reserve source of energy 	 D Yes 1:1 No Cl N/A  

12.5 Control of VHF on navigation bridge convenient to the conning position 	 0 Yes 0 No 0 N/A  

12.6 Correct operation of controls (e.g. PTT-switch, squelch, volume, DW, quick select 16, etc.) 	 n Yes n No 0 N/A  

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

12.8 Correct operation on channel 6 - 13 - 16 	 D Yes 0 No 0 N/A  

i2.9 COrrect operation en channels for general communications 	 D Yes n No D N/A  

12.'0 Correct reception and audibility 	 D Yes Cl No 	D N/A  

13 
	

Duplicated VHF DSC controller 

133 
	Manufacturer and 

type 
(only Ifseperaterl from 
Du p kot VHF) 

132 	Provided with autornatic position update from: 

- GNSS Manufacturer 

- GNSS Type 

13.3 GNSS including NMEA boX operates from: 	- Main soUrce of energy 	 D Yes D No D N/A  

- Emergency source of energy 	 fl Yes n No 0 N/A  

- Reserve source of ener gery 	 CI Yes D No D N/A  

13.4 Separated VHF DSC controller/watchkeeping recelver operates from: - Main source of energy 	 n Yes D No D N/A  

Emergency sou rce of energy 	 D Yes 111 No D N/A  

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

13.5 MMS! programmed conform ship radio licence 	 D Yes 0 No D N/A  

13.6 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 Cl Yes 13 No 	❑  N/A  

13.7 Correct date and time 	 fl Yes fl No 0 N/A 

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

13.9 Correct readability display unit 
	

D Yes 0 No 	Cl N/A  

13.10 Correct transmission on dr. To (checked by means of test equipment) 
	

Cl Yes ❑ No ❑ N/A  

13.11 Correct reception on ch.7o (transmitted by test equipment) 
	

D Yes D No D N/A  

13,12 Correct vlsual/audible DSC alarm 
	 n Yes n No n N/A  

115.138.05 15 of 16 



0142 

Report GMDSS Radio survey 
Human Environmentand Transport 1nspectorate 
Pelkustry of lnfrasmtcture and WaterMairageineur 

14 	MF radiotelephony 

143 Manufacturer 

142 Type 

14.3 Measuring 13E on 	218a kHz 

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

- Reflected Power 	 ❑  Yes ❑  No ❑- N/A  

- Frequency tolerance 	I 	 Hz 	0 Yes ❑  No ❑  N/A  

14.4 Measuring .1z8 on 	2187,5 Or 277712HZ 

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

- Reflected Power 	 Yes D No ❑  N/A  

14.5 MFoperates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

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

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

14.6 Correct antenne tuning in MF band 	 ❑  Yes  ❑  No El N/A 

14.7 Correct modulation on 13E and 1213 	 ❑  Yes ❑  No El N/A  

14.8  Correct opera tion of controls 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

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

14.10 Correct operation on 2.18z kHz 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

14.11 Correct opera tion on frequenties for genera' communkations 	 ❑  yes ❑  No ❑  N/A 

14.12 Correct reception and audibility 	 ❑  Yes ❑  NO 	❑  N/A  

15 	MF DSC controller including 2187,5 kHz watchkeeping receiver 

15.1 Manufacturer and 
type 
(onfyifseperoted 
from MF) 

15.2 Pi-ovided with automatie position update from: 

15.3 GNSS M,anufacturer 

15.4 Type 

15.5 Separated MF DSC controller including watchkeeping receiver operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes  D No  ❑  N/A 

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

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

15.6 GNSS including N MEA box operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

Emergency source of energy 	 0 Yes ❑  No ❑  NJ A  

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

15.7 MMS1programmed conform s hip radio licence 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

15.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A  

'5.9 Correct date and tirne 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

15.10 Correct opera tion of controls 	 p Yes ❑  No ❑  N/A  

15.11 Correct readabillty display unit 	 ❑  yes ❑  No 	❑  N/A  

15.12 Correct transmission on 2187,5 kHz (checked by means of test equipment) 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

11.11-38.o5 I bof 16 

230971 



0142 
Report GIM D55 Radio survey 

Human Ei wironmentand Transport lnspectorate 
kliiiistryofinfrosmicturemd Water Management 

D Yes 0 No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

El Yes ❑  No ❑  N/A  

C1 Yes ❑  No.  ❑  N/A  

15.13 Correct receptor: on 2187,5 kHz (transmitted by test equipment) 

153 q Correct visual/audible DSC alarm 

15.15 Watchkeeping receiver is fixed on 21873 kHz only 

15.16 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous watch 

16 	MF/HF radiotelephony including NBDP 
16.1 MF/HF manufacturer L 
16.2 Type 

16.3 NBDP manufacturer 	  
and type 
(cnly ifseperated from 1  
MF/HF) 

164 	Display unit 

16.5 NBDP printer 
manufacturer 

16.6 Type  

J 	  

16.7 Measuring .13E on 	2782 kHz 	8 MHz 	ta MHz 	16MHz 	22MHz 

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

- Refiected Power 	I 	W 	W 	w 	W 	W 	in Yes n No ❑  N/A  

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

16.8 Measuring 128 on 	2187,5 itHZ 	8414.5/Ot 

- Output High Power 	1 	W 	W 	❑  Yes ❑  No ❑  NJA  

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

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

- Emergency sou rce of energy 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

- Resèrvesource of energery 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

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

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

16.12 Correct opera tion of controls 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

16.13 Correct readability MF/HF display unit 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A  

16.14 Correct operation on MF/RF telephony distrEss frequenties 	 n Yes ❑  No 	n N/A  

16.15 Correct operation on frequencies for genera! communications 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A 

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

NBDP: 

16.17 Answers back programmed conform ship radio station licence 	 ❑  Yes ❑  No ❑  NJA  

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

16.1g Correct readabillty NBDP cilsplay unit 	 ❑  Yes ❑   No 	❑  N/A  

16.20 Correct operation of NBDP unit 	 El Yes ❑  No ❑  N/A 

16.21 Correct operation of NBDP installation bytest with toast radio station 	 ❑  Yes  ❑  No 	❑  NJA  

11.1138.o5 1 7 of 16 
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0142 

Re po rrt G M DSS Radio survey 
Hu man Environmencand Transport Inspectorate 
arnstryof Infrasmtcture and Water Management 

17 	MF/HF DSC controller including scanning watchkeeping receiver 

17.1 Manufacturer and 
type 
(only ifseperated 
from MF/HF) 

172 	MF DSC controller including watchkeeping receiver operates front 

17.3 Provided with automatic posItion update  

- Main source of energy 

- Emergency source of energy 

- 

 

Reserve source of energery  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

• Yes  ❑  No ❑  N/A 

D Yes ❑  No ❑  N/A  

GNSS Manufacturer I  

Type 

GNSS including NMEA box operates from: 	Main source of energy 

- Emergency source of energy 

- Reserve source of energery 

17.7 MMS! programrned conform s hip radio licence 

17.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 

17.9 Correct date and time 

17.10 Correct operation of controls 

17.11 Correct readability display unit 

17.12 Correct transmission on 2187,5 kHz and HF DSC distress frequenties 

17.13 Correct reception on MF and HE DSC distress frequenties 

17.14 Correct visual/audible DSC alarm 

17.15 Watchkeeping receiver capable of maintainingcontinuous scanning watch  

D Yes D No D N/A  

Fl Yes n No 0 N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ Ye_s ❑  No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No 	N/A  

❑ Yes ❑  No ❑, N/A  

fl Yes n No D N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  WA  

El Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ❑. N/A  

D Yes ❑  No ❑  N/A  

Cl Yes ❑  No ❑  N/A  

17.4 

17.5 

17.6 

18 
	

Navtex 

18.1 rvlanufacturer 
	I SAILOR 

18.2 Type 16390 

18.3 tocated on navigation bridge 
	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

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

18.5 Correct readability printer 
	 In  Yes n No 	■ N/A 

18.6 Correct readability display unit 
	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

18.7 Correct non-volatile message memory 
	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

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

490 kHz 
	 ■ Yes EI No D N/A  

- 4209,5 kl lz 
	

• Yes n No ❑  N/A 
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Report GMDSS Radio survey 
Hurnart Environmencand Transport inspectorate 
blin&try of InfrostntmrenridWaterManagenient 

19 	EPIRB 
193 	Manufacturer 	J  SAILOR  

19.2 Type 	 14065  

19.3 Location of EPIRB 	1LOWER TOP DECK PS 

19.4 App ropriate pos ition for secundary means of alerting 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

19.5 Annual test report issued (copy to he attached to Ns report) 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

19.6 Shore based maintenance test report (not exceeding 5 years) on board 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

19.7 In efficient working condition 	 ■ Yes D No  ❑  N/A 

20 	Search and rescue locating device 
zo:1 SART 

manufacturer(s) and 
typel's) 

SART ma nufacturer 

IJOTRON  

Type 

TRON  SART  

20.2 AIS-SART 
manufacturer's and 
type('s) 

AIS-SART manufacturer 	 Type 

20.3 Battery expirydate('s) 109-2021  

20.4 Location's of the 	JVVHEELHOUSE 
device on the ship 

20.5 Is there a device on each side of the chip 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

20.6 Ready for rapidly transfer to survival craft 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

za., One device in Free Fall Baat 	 D Yes ❑  No ■ N/A  

20.8 Correct watertightness (no damage/cracks/water ingress) 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

20.9 Provided with pole or other arrangement 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

20.10 Equiped with buoyant lanyard 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

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

2o.12 Means to prevent inadvertent activation 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A 

20.13 Correct operatienon 9 GHz radar 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

20.14 Correct visual/audible alarm 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

■ Yes n No 

❑ Yes ❑  No 
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Report  GMDSS Radio survey 
Human Environmentand Transport Inspectorate 
Ministry of lOasaucture and Water Management 

21 	GMDSS Primary Ship Earth Station 

21.1 Manufacturer 

21.2 Type 

21.3 Printer type 	1   

21.4 DIsplay unit 

21.5 Mobile number 

21.6 SES operates from: 	- Main source of energy 	 D Yes D No D N/A  

- Emergency source of energy 	 D yes 13 No E N/A 

- Reserve source of energery 	 13 Yes 0 No ❑  N/A 

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

21.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 ❑  Yes 0 No 	0 N/A  

21.9 Testing distress alarm unit 	 D Yes D No 	0 N/A  

21.10 Correct date and time 	 ❑  Yés 0 No n N/A 

21.11 Correct operation of controls 	 ❑  Yes n No ❑  N/A ❑   
21.12 Correct opera tion of keyboard 	 D. Yes D No D N/A  

21.13 Correct readability display unit 	 ❑  Yes 13 No 	0 N/A  

21.14 Correct readability printer 	 D Yes 13 No 	D N/A  

2115 Correct visual/audible alarm 	 D Yes 171 No 	D N/A  

21.16 Correct opera don by means of a test call 	 n Yes 0 No n N/A 

22 	GMDSS Duplicated Ship Earth Station 

221 Manufacturer 

22.2 Type 

22.3 Printer type 

22.4 Display unit 

22.5 Mobile number 

22.6 SES operates from: 	- Main source of energy 	 D Yes 0 No 0 N/A  

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

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

22.7 Provided with automatic position update 	 D Yes D No D N/A 

22.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 D Yes D No 	❑  N/A  

22.9 Testing distress alarm unit 	 D Yes El No 	El N/A  

22.10 Correct date and time 	 D Yes 0 No 0 N/A  

22.11 Correct operation of controls 	 fl Yes n No 	n N/A  

22.12 Correct operation of keyboard 	 D Yes  D No  D N/A 

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

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

22.15 Correct visual/audible alarm 	 D Yes 0 No 0 N/A  

22.16 Correct opera tion by means of a test call 	 1-1 Yes n No n N/A  
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Report GMDSS Radio survey 
Human EnvironmencandTransport lnspectorate 
Mary of lnfosaucture andlYater Management' 

23 

23.1 Manufacturen, 
type and printer 
(only ifseperoted 
from primmy/ 
duplicated SES) 

EGC receiver 

1  
23.2 Correct visualiatidibIe alarm 

	 D Yes D No 	D N/A  

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

23.4 Correct readabilitydisplay unit 
	 D Yes D No 	D N/A  

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

23.6 Located on navigation bridge 	 D Yes D  No D N/A 

24 	GMDSS portable VHF * 

241 	Manufacturer(s) and Manufacturer 	 Type 
typees) 

1NAVICO 	 1 SRH 250 

J  NAVICO 	 I SRH 250 

24.2  Measuring 	Del/lotion 	 Frequency toi era nce 
Deviation and 
Frequency tolerante 14800 	Hz 	I -227 	Hz 	E Yes ❑  No D N/A  

14600 	Hz 	i -209 	Hz. 	Yes D No D N/A  

Hz 	f 	Hz 	fl Yes n No I ../k1 A 

24.3 PrIrnary battertes 	 III Yes 0 No 	D N/A  

24.4 Correct non-replaceable seals 	 51 Yes fl No 	fl N/A  

24.5 Battery's expirydate's 103-2024 	■ Yes Cl No D N/A  

103-2024 	 ■ Yes Cl No D N/A 

D Yes D No ▪ N/A  

24.6 Highly visible 	 0 Yes D No 0 N/A  

24.7 Correct watertightness (no da mage/cracks/water ingress) 	 ■ Yes El No n N/A  

24.8 Provision for its attachment to the clothing (clip) 	 D Yes D No • N/A  

24.9 Provided with wrist strap (or neck strap with weak link) 	 ■ Yes n No 	n N/A  

24.10 Réadable operating instructions on device 	 51 Yes D No 	0 N/A  

24.11 Correct operations of controls 	 III Yes D No 	D N/A  

24.1z Correct operations on Ch.16 	 U Yes n No D N/A  

24.13 Correct reception and audibility 	 • Yes D No D N/A  

24.14 Channels programmed as single-frequency channels 	 • Yes n No 0 N/A 

* 	EXisting soiling passengershipscertified conform zoog/45 
- class C and D require two GMDSS portable VHF 
- class A and B require three GMDSS portable VHF 
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Re po 	GMDSS Radio survey 
Human EnvironmencandTranspon lnspectorate 
blinistryof Infrasmicture andWaterMana,gement 

25 	Additional requirements passengerships 
25.1 Distress panel for initiating a distress alert * 	 n Yes n No 	El N/A  

25.2 Manufacturer 

25.3 Type 

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

25.5 Manufacturer 	1 	  

25.6 Type 

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

25.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 ll Yes 13 No 	D  N/A 

Cl Yes D No D N/A  

D Yes D No o N/A  

25.9 Correct visual/audibte alarm 

25.70 Additional EPIRB (for ex'sting salling passen ger ships certined conform 2ooa145/EG an additional EP1RB is not required, 
if the EPI RB used as a secondary mans of alerting is within remt at the conning position) 

25.11 Manufacturer 

25.72 Type 

25.13 Aeronautical VHF (not applicabie for existing sailing passengerships certiped conform 2oo9/45/EG for dass B. C and D) 

25.14 Manufacturer 

25.15 Type 

D Yes El No D N/A  

25.76 Aeronautical VHF operates from; 

25.77 Batteryexpirydate  

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

- Emergency source of energy 	 0 Yes 0 No ❑  N/A  

- Reserve source of energy 	 13 Yes 13 No El N/A  

- Primary batterles 	 D Yes D No ❑  N/A  

D Yes CI No EI N/A  

25.18 Measuring 	721,5 MHz 

Frequency tolerance j 	 Hi 	n Yes El No D N/A  

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

Reflected Power 	 tht 	0 Yes D No D N/A  

25.79 Correct modulation 	 ❑  Yes D No El N/A  

25.20 Device is of a colour which distinguishes it from portable GMDSS VHF 	 D Yes D No 0 N/A  

25.27 Clearly indicated on device: "only for emergency cornmunications with aircraft" 	 El Yes El No 	El N/A  

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

25.23 Correct readability display unit 	 Cl Yes D No 	D N/A  

25.24 Correct operation of controls 	 ❑  Yes Cl No 	Cl N/A  

25.25 Correct operation on Ch. 721,5 MHz 	 D Yes D No El NjA  

25.26 Correct operation on Ch.723,1 MHz 	 n Yes fl No 	N/A  

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

* 	Existing sailing passengersfrips certified conform zoog/45/EG 
Distress (alarm) panel not requ ired if the conning position is 
- the navigation bridge, and the Gtd D55 radio installaties is within mach 
- outside, bul the GMDSS radio installation within reach at the conning position, where one is being °bie to initiate and 
receive distress alert 

-the navigation corner, where GM D55 radio instalfation is witten mach 
- outside,taking into account a continous stafheg at the location of the GMDSS radio equipment and reliable 

communication between the conning position and the location Draw GMDSS radio equipment. (Portable GMDSS VHF 
may be used for this purpose) 
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Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transportlrispectorate 
Mintstryofinfrasmicture and WaterMankeenient 

26 	Reserve sou rce of energy including charger 
26.1 Radio battery 	1 EXIDE 

Manufacturer 

26.2 Type 	 JLEADACID 

26.3 Total number of sets 12  

26.4 Voltage per set 	124V 

26.5, Total available 	124V  
voltage 

26.6 Capacity per set 	1140Ah 

26.7 Total available 	I 140Ah • 
capacity 

z6.8 Location 	1 BATTERY BOX TOPDECK  

26.9 Operating duratlon ❑  1 hour 	required capacity (1,4 x z x ILoad) 	 Ah  
and requiredcapacity 

❑ 3 hours 	required capacity 	x 1,6 x 3x lload) 	 Ah  

	

i■ 6 hours 	required capacity (r,4 X 1,25x 6 x lload) 60 	 Ah  

26.10 Available capacity sufficient for required capadty 

26.11 Correct siting and installation 

26.12 Intrinsically safe electrical installations, if located in battery room 

26,13 Warning of explosion dangers displayed near batteries 

26.14 No equipment requiring lower voltage tha n the total voltage connected to part of battery bank 

26.15 No mixed batteries in the battery bank 

26.16 ProvIded w(th sufficient ventllation 

26.17 Securely braced to remain firmly fixed u nd er all sea conditions 

26.18 Only required GMDSS equipment is connected to reserve source of energy 

26.19 Batteries: 	Highest specific gravity I 	  

! Yes Cl No ❑  N/A.  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

n Yes ❑  Na ■ N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

- Lowest specific gravity 1  

- Battery analyser 	{90% 

26.20 Condition of batterysufficient for required capacity 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

26.21 Change over frorn main/emergency source of energy to reserve source of energy 	❑  Manually 

■ Automatically 

26.22 Change over dearly labelled 

26.23 Manual change over switch readily accessi bie to operator 

26.24 Manual change over switch located on navigation bridge 

26.25 Automatical charger 1 VICTRON 
Manufacturer 

26.26 Type 	 }CENTAUR 24160 

26.27 Capable of recharging within to hours 

2628 Provided with visual indicatiorss that it is switched on 

26.29 lndication of battery voltage is available on the navigation bridge 

26.3o Indication of charge/discharge current ls availableon the navigation bridge 

26.31 Audible alarm and visual indication on the navigation bridge indicatingan interruption of the ship's supply  

❑ Yes ❑  No ■ N/A 

O Yes ❑  No ■ N/A  

10 Yes D No • N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  Aro ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ■ N/A  
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Report  GMDS5 Radio survey 
Human Environment and Transportlnspectorate 
blitirstry of Infmstructure aullitter blanagentent 

27 	Radar]  

27.1 manufacturer 	J  KODEN  

272 Type 	 MCD-2920 

27.3 Which band 	■ X-band 	0 5-band  

17.4 Radar operates from: 	 - Main source of energy 	 • Yes ❑  No D N/A  

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

27.5 Plotting facili des: 	 - EPA 	 ■ Yes ❑  No D N/A  

- ATA 	 D  Yes  ❑  No ■ N/A 

- ARPA 	 D Yes El No ■ N/A 

27.6 Minimum display area conform vessel size/tonnage 	 ■ Ye.s 0 No D N/A  

27.7 Radar scanner in accordance with compass safe distance 	 • Yes El No 111 N/A  

27.8 Antenna rata tion sufficient rpm 	 ■ Yes 0 No D N/A  

27.9 No blind sectors from right ahead direction to 22,5 degrees abaft the beam 	 1.1 Yes EI No 	D N/A 

27.10 Echo strength not d isplayed in different colours 	 ■ Yes 	D No D N/A 

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

27.12 Correct operation of controls (Gain, VRM, EBL, STC, FTC, Tuning, Hl etc.) 	 ■ Yes D No 	Cl N/A  

27.13 Correct operation Dila!! ranges 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

27.14 Correct performance of targets on display unit 	 ■ Yes El No D N/A  

27,15 Means of performance check 	 n Yes n No II  N/A 

28 	Radar 2 

28.1 Manufacturer 

28.2 Type 

28.3 Which band 	❑  X-band 	D 5-band 

2 8. 4 Radar operates from: 	 - Main source of energy 	 LI Yes ❑  No El N/A  

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

28.5 Plotting facilities: 	 - EPA 
	 D Yes ❑  No 	Cl N/A  

- ATA 
	

D Yes 13 No EI N/A  

- ARPA 
	 O Yes ri No 0 N/A  

28.6 Minimum display area conform vessel size/wnnage 
	 D Yes D No 0  N/A 

z8.7 Radar scanner in accordance with compass safe distance 	 El Yes El No D N/A  

z8.8 Antenna rotation sufficient rpm 
	 Cl Yes D No D N/A  

28.9 No blind sectors from right ahead direction to 22,5 degrees abaft the beam 
	 D Yes D No C3 NJA  

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

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

28.12 Correct operation of controls (Gain, VRM, EBL, STC, FTC, Tuning, Hl etc.) 
	 n ies El No 	El N/A 

28.13 Correct operation on all ranges 
	 D Yes El No Cl NJA  

28.14 Correct performance of targets en display unit 
	

D Yes D No D N/A  

28.15 Means of performance check 
	 n Yes n No n N/A  
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Report GMDS5 Radio survey 
Human Environmencand Transport lnspectorate 
Alinisayof Infrasmicture and Water ~noemen t 

29 	SSAS 
29.1 Combined with GNIDS5 primary 5E5 

29.2 Combined with GMD55 duplicated 5E5 

29-3 Manufacturer and 
type 
(only f seperated 
from primory/ 
duplicated 5E5) 

29.4 55A5 operates from: 	 - Main source 

- Another a ppriate source of energy 

29.5 A minimum of two activation points are provided, one of which ls on the bridge 

29.6 Protected against inadvertent operation 

29.7 Should not be necessary to remove seals or break any lid or cover 

29.8 When activated 55A5 conti nues the alert until deactivated and/or reset 

29.9 Transmission security alert without an adjustrnent of the radio system 

29.10 Transmission initlated by 55A5 activation points Include a uni que identifler 

29.11 Transmission include.s the ship identity 

29.12 Transmission includes the current position associated with a date and time 

29.13 Transmission does not raise an alarm on board ship nor alert other ships 

29.14 55AS is capable of being tested 

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

D Yes  ❑  No  ❑  N/A 

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

D Yes D No 0 N/A 

❑ Yes ❑  No ❑  N/A 

D Yes D No 0 N/A  

Cl Yes D No 13 N/A  

D Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ yes _Cl No p hy..PL., 

❑ Yes D No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

❑ Yes ❑  No ❑  N/A  

3o 	LRIT 
30.1 Combined with GMDSS primary 5E5 

	
D Yes ❑  No ❑  N/A  

30.2  Combined with GMDS5 duplicated 5E5 
	

❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

30.3 Manufacturer and 
type 
(only if seperatecl 
from primary/ 
duplicoted 5E5) 

30.4 L RIT operates from: 	 - Main source 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

- Ernergencysource of energy 	 D Yes ❑  No ❑  N/A  

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

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

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

30.7 Equipment used to transmit LRIT inforrnation stil! the same (no change) 	 D Yes ❑  No ❑  N/A  

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

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

30.10 Conformance test report on board is conform actual situation/device 	 1-1 Yes El No 	n N/A  
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Report 

Explanatory notes GMDSS Radio survey report 

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

Y = Correct 
N = No good (result is a deficiency) 
MIA = Not applicable 

As the forrn is suitable for different kind of regulations, not all windms 
and all lines In the report will apply. 
- 	If a window is not applicable, for Instance there is no duplicared VHF, 

the window of the duplicated VHF may be left blank. 
- 	Ifin a window one line does not apply, for instante it concerns an 

existing ship which does not have to comply to the relevant line, I1 /41/A 
is the correct)  0)(2t)  

The orignal Report GMDSS Radio survey shall be signed by the radio 
surveyor and the master (or officer or representative), after which the 
report shall be handed over to the master/skipper or representative. 
The digital version of the report (including EPIRB and if applicable the 
AIS annual test report) shall be sent thesame day by email to 
visserijOilent.nl 

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

date. 

If a re-survey due to deficienties is necessaty, the re-survey shall be done 
within the above mentioned period. 
If the nature of the deficienties is a threat to safety, a re-survey shall be 
done before the ship depaits. 

Some vessels may have several kind of safety Certificates: 
Sport fishing vessel may have: 
- 	Passenger Ship Safety Certificate (based on EU 2009/45) 
- 	Nacional Safety Certificate 

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

(some sailing passenger vessels do have all 3 mentioned certificates)  

GMDSS Radio survey 
Human Environmenr and Transport Inspectorate 
Minisayofrapustructure and Water Manfflenient 

Information regarding fishing vessels 

These are two different certificates for fishing vessels: 
- Certificate of Seaworthiness <24 m.) 
- Certificate of Compliance (24 m. and upwards) 

Ai + A2 existingfishery (date of keel before r-1-1999) 
Some existing fishing vessels are equiped as follows: 
- 	At VHF/DSC class D with seperate DSC antenna 

• however, renewal of existing VHF/DSC shall be type dass A/B 
- 	A2 existing MF transceiver + GMDSS INMARSAT-C 

• power supply requirements conform GMDSS 
* MF/DSC controller and MF/DSC watchkeeping receiver is not 

required 
* however, renewal of the existing MF transceiver indudes also 

installation ofMF/DSC controller and MF/DSC 
watchkeepingreceiver 

GMDSS PóttableVifl on board fishing versels: 
- 	Up to 24 m. : 	one 
- 24 m. and upwards: two 

45 m, and upwards: three 
• former type a pproved non-GMDSS portable VHF for merchant 

marine maystay on board, ir battetycharger has been installed on 
a fixed pace on the bridge 

* however, renewal shall be a GMDSS type with primary baneries 

Search and rescue locating device en board fishing vessels 
- Up to 45 m.: 	one 
- 45 m. and upwards: two 
- 	If sailing area is northern region: each survival craft and, rescuc boat 

shall be fitted with SART 

AIS on board ftshingvessels 
- 	15 m. and upwards, not later than 31 May 2014 
- 	18 m. and upwards, not later than 31 May 2013.  
- 	24 m. and upwards, not later than 31 May 2012 
- 45 m. and upwards, not later than 3t December 2004 

GMDSS power requirements existing ships (date of keel hefore 
ot-or.1999) 
- 	Main source of energy 
- 	6 hours on reserve source of power 

GMDSS powerrequirements new chips (date of keel after o1-oingo9) 
- 	Main source of energy 
- 	Emergency source of energy 
- 	3 hours on reserve source of energy, if emergency source of energy is 

ca pable of serving for a period of at least 3 hours 
1 hour on reserve source of energy, ifernergency source is capable of 
serving the radio installaticin for a period of at least 6 hours 

Position update: 
Any GIVIDSS shipboard equipment which is capable of transmitting 
positio n coordinates as part of a d istress alert and which does not have 
an integral electron ic positionfixing system receivershall be 
interconnected to a separate naviagation receiver, If one is installed, to 
provide that information auto mati cally. 
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(10)(2e) @ILenT.nly, (1o)(2e) (10)(2e) ) - ILT[ 	 (10)(2 ) @ilent.nl] 0143 10)(2e To: 	(10)(2e) i(10)(24240)(20 - ILT[ 	 
Cc: 	visserg[(10)(29)alLenT_nl] 
From: (10)(1 	 (1000)(20 ) - ILT 
Sent 	Thur 9/3/2020 9:28:33 AM 
Subject RE: KG8 plannen 
Received: 	Thur 9/3/2020 9:28:35 AM 

Dag heren, 
Ik10)(2e et gebeld doorl, 	(10X2e)  

i10)(2e)gaat bij Pamos een nieuw schip laten bouwen, naar verwachting voorjaar 2022 gereed. 
liadmos stelt nu de vraag wat er voor nodig is om de KG8 in de vaart te houden tot de nieuwe gereed is. Hij snapt dat investeren 
nodig zijn maar wil die natuurlijk beperkt houden. 
Ik heb toegezegd dat wij er over gaan nadenken. Graag dinsdag a.s. - na het overleg - even bespreken. 
Gr. 
Van: 

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 14:13 
Aan:  (10)(2e) (10)(2e00)121,- ILT  
CC: visserij ;  (10)(2e),0. 0)(210)(2E9)(2e)  ) - 1171Fabg 
Onderwerp: RE: KG8 plannen 

Beste 	(10)(20) 	, halld 

	) -ILT 

Wij hebben de reparatie met Padmos doorgenomen, nog geen uitslag. 
Zelf hebben we geen interesse in reparatie, we blijven dan in dit patroon hangen, daarna de koppeling en schroefas en zo verder. 
We zijn druk aan het zoeken over heel de wereld, naar het liefst een supply/utility vessel, maar dit is niet eenvoudig, de meesten 
hebben veel te veel pk's en heb je er een met minder dan is het generator vermogen weer te klein. We doen ons best voor de 
datum of er rond een ander schip in de vaart te krijgen. 
Zo gauw we iets serieus weten, gevonden hebben, zullen we het melden. 
Dank voor het antwoord. 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

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

Mobile 
Phone: 
E-mailti000seafarm.nl  
VAT nr. : NL8025.66.443.B01 

7;41114R)  

Follow us! 

II 
The information transm inert is intended only for the person or ent ty to which t is add ressort and rnaycontain confidentiel and/or pm-gegeid material Any review, retransmission, 
dissemination or ether use of, or taking of any action in reliance upon th is information by persons or entities otherthan the intended recipient is prohipted. tf you receive this in 
CITO!, please contact the sender and delete the material from any computer Emad transmission carnet be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete. The sendertherefore is in no way liable for any errors or om issions in the content of thb message which may 
mise as a resulf of emai transmission. If verification is required, please request a hard copy We take reasonable precautions to ensure our emaiN are free from viruses You 
need, however, to verify that this emai and any attachments are free of viruses, as we can take no responsbirty for any computerviruses, which might be transferred by way of 
ths emai We may monitor all emai communie-Mien through our networks. If you contact us by email, we may store your name and ackiress to facilitate communication. 

Please consider the environment - do you really need to print this email? 
Van:  (10)(2e) 	- ILT < 	(10)(2e) 	@IlenT.nl> 

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 11:55 
Aan:,  (10)(2e) 0)(248seafarm.nl> 
CC: visserij <(10)(29)@ILenT.nl>; (lege)  0)(24 (10)(20)  ) - ILT < 	(1,0)(2e)@ilent.nl$M0 (10(10X20 - ILT 

< 	(10(20  @ I LenT. n I> 
Onderwerp: KG8 plannen 
Goedemorgen hee~? 
De lengte die bepalend is, is de lengte zoals omschreven in het vissersvaartuigen besluit 2002, Hoofdstuk 1 Algemene 
Voorzieningen artikel 1.1g. 
Je komt dan, nog afhankelijk van het vermogen én het vaargebied, uit bij de bemanningstabel zoals bijgevoegd uit de 
Staatscourant van 22-02-2019. 
Pt-  r-rtn maximaal 25% in vermogen teruggesteld worden. 

230711 



Zie verder voor vereiste bemanningspapieren de tabel in het Besluit Zeevarenden 	 0143  
https://avetten.overheid.nt/BWBR0012778/2019-11-15D-loofdstuk3  Hoofdstuk la, bemanningssamenstelling vissersvaartuigen. 
Als U plannen heeft de constructie van het schip te repareren is het zaak om ons vroegtijdig op de hoogte te brengen van de uit 
te voeren werkzaamheden. Houdt dan rekening met de opmerkingen op het laatste inspectierapport. 
Vriendelijke groet, 

I 	98Me,)  
Van: (i0)(2e)  ("0)(21@seafarm.nl> 

Verzonden: zondag 5 juli 2020 20:55 

0)(20),(10)(2 

Beste 0)(2e 
Zoals gemeld zijn we met Padmos aan het kijken wat een nieuw dek gaat kosten en of dit zinvol is om op te lappen. 
0)(2 dus ook aan het zoeken naar een vervanger. Als wij een schip van 48 meter aanschaffen, geeft dit problemen voor de kust 
visserij m.b.t. bemanning papieren? 
Geven b.v. de BHP ook restricties, stel we nemen twee motoren van ieder 1000 of 1200 pk, dus totaal 2000 of 2400 pk? We willen 
deze wel af laten stellen, als dit kan, naar 2 x 600 b.v. 
Graag een vrij blijvend advies. 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
(10)(2e) 

Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kam perland 
The Netherlands 

Mobile 
Phone: 	

(10)(2e) 

E-mail czEL.1seafarm n1 
VAT nr. : NL8025.66.443.B01 

Follow us! 

The information transmitted is intended only for the person or entty to which d is addressed and maycontain confidential and/or prkileged material Any review, retransmission, 
dissemination or other usa of, or taking of any action tr reliance upon th is information by persons or entrties other Man the intended recipient ti prohbted. tt you roterve this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer [mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be • 
intercepted, conupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete_ The serrder therekne is in no way láble for any errors or ornissions in the content of this message winch may 
arise as a rostra of emal transmission_ If verification is required, please request a hard copy. We take reasonable precautions to ensure our emaits are free from viruses. You 
need, howevor, to verify that this emal and any attachments are free of viruses, as we eentake no rponstridity for any computer viruses, which might be transforred by way of 
th is emai We may monitor all email communication through our networks. It you contact us by emal, we may stola your name and address to facrlitate communication 

Please consider the environment - do you really need to print this email? 

@ILenT.nl> 

CC: visserij 410)(29)r@ILenT.nk 
Onderwerp: RE: KG8 inspectie 

Aan:  (10)(2e) [,10)(2e 	- ILT < 	(10)(2e) 	 @gmail.com> ILenT.n1>; 
(10)(20) 	- ILT < 

(10)(2e) 
(10)(2e) 	@ilent.nl> 

(10)(2e) 

Van: 	(10)(2e) A0)(2, 	- ILT c. 	(10)(2e) 

Verzonden: donderdag  25 juni 2020 17:20 	 
Aant10)(2Oseafa rm.n1; 	(10)(2e) 	< 	 
CC: visserij <(10)(2) @ILenT.n I>; (1 0)(2e)40 2 	 
Onderwerp: KG8 inspectie 

Goed em id dag110)(2e  
Hierbij het inspectie rapport van afgelopen woensdag, 
Vriendelijke groet, 

(10)(2e) 	j 

(10)(28) 
(10)(2e) 

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

graag nog de vermelde items afmelden via what app of mail. 

Dt bericht kan in kinnatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien ir niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te meiden en het bericht te veranderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronsdi verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you aro not the addressee or if Mis message was sent to you bymistake, you are requested to infomi the 
sender and delete the message. The State accepts no lability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission ot messages. 
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0143 

Deze e-mail is door AVG-antiviru-ssollware gecontroleerd op virussen. 
www.avg .c om  
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0144 
(10)(2e) @ilent.nIP 13)(1' K)(A  (1410)(24  - 

To: 	10)(20 (10X Ikebseafarm.nl) 	 
Cc: 	visserij[(10)(2g) lLenT.n11; I(10)(2e)  10)(2e  (10)(2e)  ) - ILT[ 	 
IL-11  (1()(2e) @ILenT.nl] 	 
From: 	(10)(2e)  010)(200)(269-  ILT 
Sent 	Thur 7/9/2020 10:55:18 AM 
Subject 20-07-09 Reactie 	bt aankoop schip KG 8 
Received: 	Thur 7/9/2020 10:55:21 AM 
—WRE)000.ipg 
19-4-1 Bemanningstabel 2019.docx 
19-2-22 Staatscourant Wet zeevarenden aanvulling vissera bemanning.pdf 

Goedemorgen heer (10)(») 
De lengte die bepalend is, is de lengte zoals omschreven in het vissersvaartuigen besluit 2002, Hoofdstuk 1 Algemene 
Voorzieningen artikel 1.1g. 
Je komt dan, nog afhankelijk van het vermogen én het vaargebied, uit bij de bemanningstabel zoals bijgevoegd uit de 
Staatscourant van 22-02-2019. 
Er mag maximaal 25% in vermogen teruggesteld worden. 
Zie verder voor vereiste bemanningspapieren de tabel in het Besluit Zeevarenden 
https://wetten.overheid.nl/BW8R0012778/2019-11-15#Hoofdstuk3  Hoofdstuk la, bemanningssamenstelling vissersvaartuigen. 
Als U plannen heeft de constructie van het schip te repareren is het zaak om ons vroegtijdig op de hoogte te brengen van de uit 
te voeren werkzaamheden. Houdt dan rekening met de opmerkingen op het laatste inspectierapport. 
Vriendelijke groet, 

Van: 	40)(2e)  
Verzonden: zondag  5 juli 2020 20:55  
Aan:  (10)(2e) kl-0)e( xt0X2e))- ILT; 	(10X2e)  
CC: visserij ;  (10)(20)110)(2e  (10)(2e)  ) - ILT 
Onderwerp: RE: KG8 inspectie 

Beste( r  0)(2t) 
Zoals  gemeld zijn we met Padmos aan het kijken wat een nieuw dek gaat kosten en of dit zinvol is om op te lappen. 

( 0)(2 dus ook aan het zoeken naar een vervanger. Als wij een schip van 48 meter aanschaffen, geeft dit problemen voor de kust 
visserij m.b.t. bemanning papieren? 
Geven b.v. de BHP ook restricties, stel we nemen twee motoren van ieder 1000 of 1200 pk, dus totaal 2000 of 2400 pk? We willen 
deze wel af laten stellen, als dit kan, naar 2 x 600 b.v. 
Graag een vrij blijvend advies. 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

x2,0,7 
Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kamperland 
The Netherlands 

Mobile 
Phone: 
E-mailtiggi@seafarm.n1 
VAT nr. : NL8025.66.443.B01 

Follow us! 

(5) 
The information transmitted is intended only for the person or entty to which it is addressed and maycontain confidentiel and/or privieged materie!. Any review, retransmission, 
dis.semination or otter use of, or taking of any action in reA iance upon ths information by persons or entities other than the intended recipient is prohbited. If you re.ceive this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, conupted, tost, desboyed, arrive late or incomplete. The sen der therefore is in no way láble for any errors or ornissions in the content of this rnessage which may 
arise as a resutt of emad transmission. If verification is required, please request a hard copy. We take reasonable precautions to ensure our emails are free trom v ruses. You 
need, however, to verify that ths emad and any altachments are free of vintses, as we can take no respoastdity for any computerviruses, which might be transferred by way of 
this emat 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•• ~se consider the  environment - do you really need to print this email? 

Van. »ffitij-tonjt,    - ILT 
Verzonden: don erdag 25 juni 2020 17:20 
Aant'9)140seafarm.n1; 
CC: visserij ; 
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0144 Onderwerp: KG8 inspectie 
Goedemiddag 10)(2e) 
Hierbij het inspectie rapport van afgelopen woensdag, graag nog de vermelde items afmelden via what app of mail. 
Vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Dit bericht kan infant-tate bevatten die niet voor u is bestemd_ Inden u niet de geadresseerde bent ot dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Slaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain informahon that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you byrnistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liabdity for d arnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmsion of mossages. 

Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
www.avg.com   

230712 



Lengte[m] 245 <60 245 <60 Lengte[m] 260 260 

Schipper zeevisvaart 1 1 1 1 Schipper zeevisvaart 

Plv-schipper 
zeevisvaart 

1 1 1 Plv-schipper 
zeevisvaart 

1 

2 2 2 Stuurman-
werktuijainctge 
zeevisvaart 

3 Stuurman-
werktuigkundige 
zeevisvaart 

2 2 Wachtlopend gezel 
zeevisvaart 

2 Wachtlopend gezel 
zeevisvaart 

2 

2 3 3 Gezel zeevisvaart Gezel zeevisvaart 3 

Vaargebied Onbeperkt Onbeperkt Vaargebied Onbeperkt Onbeperkt 

Vermogen[kW] 21500 <3000 23000 <6000 Vermogen[kW] <3000 23000 

1 Stuurman-
werktuiOtundge 
zeevisvaart 

2 Wachtlopend gezel 
zeevisvaart 

Vaargebied Beperkt Beperkt Beperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

Lengte[m] <45 224 <45 224 
<45 

224 <45 224 <45 224 <45 224 <45 

Vermogen[kW] 2750 
<1125 

2750 <1125 2.1125 <3000 23000 <6000 <750 21125 
<3000 

<750 

Schipper 
zeevisvaart 

1 1 1 1 1 1 

Ptv-schipper 
zeevisvaart 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

Gezel zeevisvaart 1 2 

Beperkt Vaargebied Onbeperkt 	 Beperkt 	 Onbeperkt 

Lengte[m] >12 <24 >12 <24 >12 <24 >12 <24 

Vermogen[kW] <750 <750 >750 >750 

1 Wachtlopend gezel 
zeevisvaart 

Schipper zeevisvaart 1 1 1 1 

Plv-schipper 
zeevisvaart 

1 1 1 1 

Stuurman-
werktuigkundge 
zeevisvaart 

2 2 2 

0145 

Bemanningstabel Visserij per 1 april 2019 

Vissersvaartuigen met een lengte (L) van 45 meter of meer 

Vissersvaartuigen met een lengte (L) van 24 meter tot 45 meter 

Vissersvaartuigen met een lengte (L) van minder dan 24 meter 
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(10)(2e) 10)(2$10)(2i  ))- ILT[ 	(10)(2e) 	@ILenT.n11 0147 To: 
From: 	visserij 
Sent 
	

Mon 7/6/2020 7:38:44 AM 
Subject 20-07-05 Vraag mbt aanpassing schip en invloed op bemanning KG 8 
Received: 	Mon 7/6/2020 7:38:44 AM 

Ho(0)(2 ) 
Ik sla de mail op, neem jij in beantwoording visserij mee in Cc. 
Alvast dank! 
Groet, 

Verzonden: zondag 5 juli 2020 20:55  
Aan:  (10)(2e) J110)(21c1)(54)- ILT ; 	(10)(2e)  

CC: visserij ;  (10)(2e)  ,(F0X2e (10)(2e)  ) - ILT 
Onderwerp: 20-07-05 Vraag mbt aanpassing schip en invloed op bemanning KG 8 

Beste 	,) 
Zoals gemeld zijn we met Padmos aan het kijken wat een nieuw dek gaat kosten en of dit zinvol is om op te lappen. 

(10)(2edus ook aan het zoeken naar een vervanger. Als wij een schip van 48 meter aanschaffen, geeft dit problemen voor de kust 
visserij m.b.t. bemanning papieren? 
Geven b.v. de BHP ook restricties, stel we nemen twee motoren van ieder 1000 of 1200 pk, dus totaal 2000 of 2400 pk? We willen 
deze wel af laten stellen, als dit kan, naar 2 x 600 b.v. 
Graag een vrij blijvend advies. 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Seafarm B.V. 
Jacobahaven 4 
4493 ML Kam perland 
The Netherlands 

Mobile 
Phone: 
E-mai«Onegoseafarm.n1 
VAT nr. : NL8025.66.443.B01 

Follow us! 

E.J>) II 
The information transmitted is ntended only for the person or entty to which it is addressed and maycontain confidential and/or privieged material. Any review, retransrnisston, 
dissemination or other use of, or takkig of any action in relánce upon this information by persons el entitbs other ttran the intended recipient is prolibted. U you receive this in 
error, please contact the sender and delete the material from any computer_ Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be 
intercepted, comipted, lost, destroyed, arrive late or incomplete The sender theefoie is in no way liable for any errors or om issions in the content of this message which may 
arise as a resuft of ema I transmission. If verification is required, please request a hard copy. We take reasonable precautrons to ensure our emails are free from viruses. You 
treed, however, to verify that this ernai and any attachments are free of viruses, as we cao take no responstitity for any computer vtuses, which mieht be trans ferred by way of 
this °mai_ We may monitor all erna communication through our networks. Ir you contact in by email, we may store your name and address to faciktate communication. 

IA Please consider the environment - do you really need to print this email? 

Van: (10)(2e) 10)(2e( 0)(2e)) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 17:20 
Aant'0~seafarm.n1; 	 
CC: visserij <(10)(2i)@ILenT.nk 

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

@gmail.corn> 
)- ILT< 
	

(10)(28)',-; 	ilent.nl> (10)(2e) (10)(2E 
Onderwerp: KG8 inspectie 

Goedemiddag (10)(201 
Hierbij het inspectie rapport van afgelopen woensdag, graag nog de vermelde items afmelden via what app of mail. 
Vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

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

This mes-sage may contain information that is not intended for you. IF you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inklim the 
sender and delete the message_ The State accepts no liabdity for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

230714 



Deze e-mail is door AVG-antivirussoftware gecontroleerd op virussen. 
	 0147 

www.avg.com  
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(10)(2e) @ilent.nl> 

@ILenT.nl>  
@ILenT.n1>; visserij < tel (10)(29) 

Hallo )(2e• 

0)(2e) 	, 
Datum: dondercia 
Aani 
Kopie: 
Onderwerp: Inspec ië 

- ILT <1; 	A10)(2e) 	a^,ilent n1> 

anenT.B1>  
- ILT < 	(f0)(2e) 	ILenT.nl>,  visserij < 

9 24-06-2020 

04 "un_ .2020 	3:33 13.-N,  
- ILT < (10)(2e) 

.1LenT.nl>  

To: 	 106)  ) - ILT[  
Cc: 	e) 	0 e 	(2e)) - ILTif 	(10) e) 
From: ( 	) - ILT 
Sent 	Thur 6/4/2020 7:04:00 PM 
Subject: RE: Inspectie KG8 24-06-2020 
Received: 	Thur 6/4/2020 7:04:01 PM 

@ilent.nl] 
@ILenTril]; visserij (10X2 @ILenT.nl] 

0148 

Heren, ik zal eerst moeten vragen of deze buiteninspectie is toegestaan. 

Zodra er toestemming is dan vernemen jullie dat. 

Gr. 

- ILT 
Verzonden: don er ag  4 juni 2020 15:39 
Aan') 	 ) - ILT 
CC: 	 - ILT < 
Onderwerp: RE: Inspectie KG8 24-06-2020 

Vigk- 
(10 

Rectificatie 

Het betreft de KG8, niet de KG9. 

Vriendelijke groet, 

Zoals tijdens ons laatste virtuele overleg besproken ga ik met(1p)(2e)mee voor de inspectie van de KG9 te Neeltje Jans. 
Aangezien dit voor mij bijna 3,5 uur rijden is zou ik graag dinsdag 23-06-2020 al die kant op rijden en daar overnachten. 
Graag jou akkoord hiervoor. 

Vriendelijke groet, 

(10)(2e 

230715 
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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: 1(10)(2cOILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0149 

RapportNr: 	40 	 Inspectieperiode: 	 4 

Periode(Cyclus): 	 5 

Inspectiedatum: 	 25-6-2020 

Inspectiegegevens: 
le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

insp. locatie: 

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 	Startiuchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dus geen 30 bar meer maar ca.7 bar. 	 _J 
28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven 	 Ii 

30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 

32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren al geviseerd. 

Jel 

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 	_J 

34 	1 	Certificaten geviseerd 

Opmerkingen: 

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

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

34 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 
	

Voor einde 	Schriftelijk 
	J 

inspectieperiode afmelden 

35 

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

230716 



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(1 )(2q)IILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0149 

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

37 	2 	De nieuw aangebrachte afsluiters op bovenkanten (en onder) peilglazen 	Voor vertrek 	Schriftelijk  
afmelden 

.__i 

37 	4 	Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 10/2020. Rapport 39: 
	

11 
mag uitgesteld worden tot en met januari 2021 

39 	1 	Dekwasmogelijkheid van pomp machinekamer herstellen i.v.m. vereiste van Voor vertrek 	Schriftelijk 
2 brandbluspompen. 	 afmelden 

39 	2 	Er moeten 2 brandslangen met spuitstukken aangesloten kunnen worden 	Voorvertrek 	Schriftelijk 
op de dekwasleiding. 	 afmelden 

39 	3 	Restant betimmering en isolatie verwijderen en ruim van te voren de 	Zie onderstaand Nw afspraak 
	

1] 
spanten, de huid en de schotten van het onderruim, het gehele tussendek, verslag 	 maken 
gestraald aanbieden voor inspectie door ILT zodat v6eir 31 januari 2021 de 
constructie hersteld kan zijn. 

39 	4 	Gaatjes machinekamer onderdeks herstellen, b.v. boven hydrofoor, kabel 	Zie onderstaand Nw afspraak 	_J 
doorvoer naast bb hulpmotor, boven schakelbord, aan bakboord boven 	verslag 	 maken 
keerkoppeling. 

39 	5 	• Gaatje en dun stuk in schot voormachinekamer aan bakboord herstellen 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
afmelden 

Verslag: 
Datum: 24-6-2020 	Korte omschrijving: 
24-06-202«(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 voorj0X240nderhoud. Lastig om constructiewerk goed te beoordelen zonder dat het gestraald is. Zaak 
besproken met eigenaar Dhr. 	(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. 

moeten zelfsluitend zijn dus met veerbelaste kleppen 

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. 

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

31-01-201? 0)(2038: Schriftelijke afmelding HD brandstofleidingen en lekalarm hulpmotor machinekamer, zie dossier. Opmerking 
Markusnet weggehaald, is niet verplicht, wel aan te bevelen. 

Datum: 23-1-2020 	Korte omschrijving: Restpunten 

23-01-201C  0)(2E837: 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. 

230716 



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: l( )(2q)jILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0149 

Datum: 10-1-2020 	Korte omschrijving: 

10-01-20200)(26936: 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 

230716 



@ILenT.n1]; visserij[(10)(29) @ILenT.nl] 0151 To: 	(10)(2e) 10)T2A0i(24))- ILT[  
Cc: 	(10)(2e) PDX2e (10)(2e)  ) - ILT[ 	 (10)(2e} 
From: 	(10)( ,g(4 (10810)(281) - ILT 
Sent 	Thur 6/25/2020 4:19:14 PM 
Subject RE: KG8 rapport 
Received: 	Thur 6/25/2020 4:19:16 PM 

(10)(2e) 
@ilent.nl] 

Helder( 	dank voor de info. 
Vanmorgen ook besproken met 

Van. 	10)(2e)  10 200)(2e)) - ILT 
Verzonden: donderda• 25 'uni 2020 17:16 
Aan: visserie ")(2 	 10)(2e - ILT 
CC:  (10)(28) 10)(2 	(10)(2e) 	-1LT 
Onderwerp: KG8 rapport 

Goedemiddag, 
Hierbij het rapport van de KG8 inspectie gister met (10)(2e). Men had de betimmering en isolatie verwijderd zoals gevraagd, 
echter geen reparaties uitgevoerd en nog lastig te beoordelen door restanten isolatie en roest. 
De conclusie is dat hij nu nog wat zaken af moet melden en dat hij ruim vóór 31januari 2021 (einde window 4' annual) de 
constructie gestraald aan moet bieden zodat deze voor die datum hersteld kan zijn. Zaak besproken met eigenaa 10)(2e deze is 
zich bewust van de situatie en gaat nu met spoed op zoek naar een nieuw schip. 
Grtr(0X24) 

230718 



Geachte 

0152 To: 	vim(2e) 	@gmail.com' 	 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 1/16/2020 9:55:21 AM 
Subject 20-01-23 Bevestiging herinspectie KG 8 
Received: 	Thur 1/16/2020 9:55:00 AM 

@gmail.corn] 

Hierbij bevestig ik dat de inspectie die gepland staat op donderdag 23 januari 2020 in de middaq  gepland staat. 

Met vriendelijke groet, 

1)(22e) 

Ondersteunend Medewerker toelicht 

Team Ondersteuning en Afhandeling 
Vergunningver lening Sdieepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 41 3331 [WI 7wijitrire.cht 
Postbus 161911 2500 8Di Den Haag 

T 088-4890000 
EfIlMg§Oilent.nl  

Van: visserij 
Verzonden: dinsdag 	14 januari 2020 14:52 
Aan: 	(10)(2e) 	@gmail.com' < 

	(19)(20) 
	

®gmail.com> 
Onderwerp: Bevestiging telefonische afspraak KG 8 

Geachte dame/heer, 

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

Datum 23-01-20 

Tijd `s morgens 

Locatie Neeltje Jans 

Schip/vismerk 
	

KG 8 

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

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 €323,- 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 €323,- 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, 

Medewerker Toezicht 

230719 



0152 
Ondersteuning &Afhandeling 
Vergunningverlening Zeevaart 

ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postadres: Postbus 16191 j 2500 BD Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke Parallelweg 4 13331 EW I Zwijndrecht 1 

T 088 489 00 00 

1(10)(2gt@ilent.n1 
http://ilent.nlionderwerpen/transport/visserij/index.aspx  

230719 



0153 To: 	(10)(2@seafarm.n1E0)(2@seafarm.n0  
Cc: 	visserij[(10)(29)@ILenT nl]; (10)(2e),(10)(2e; 
From: 	(10)(24)  00)(2440)(20 - ILT 
Sent: 	Thur 6/25/2020 4:19:46 PM 
Subject KG8 inspectie 
Received: 	Thur  6/25/2020 4:19:48 PM 
20-06-25 KG 8 nr 401111(2,0f 

10)(2e) 
	(10)(2e) 	agmail.com] 

0)(2e) ) - ILT 
	(10)(2e) 	@ilentnl] 

Goedemiddag1110)(2e) 
Hierbij het inspectie rapport van afgelopen woensdag, graag nog de vermelde items afmelden via what app of mail. 
Vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

230720 



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

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

RapportNr: 	40 

Inspectiegegevens: 
le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 

Inspectieperiode: 	 4 
Periode(Cyclus): 	 5 

Inspectiedatum: 	 25-6-2020 

0154 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 
Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Opmerkingen: 

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

30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.n1 	 Zie onderstaand 	Schriftelijk 	7 
verslag 	 afmelden 

34 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	 Voor einde 	Schriftelijk 
Inspectieperiode afmelden 

35 

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

Zie onderstaand -- 
verwijderen i.v.m. survey ILT maar ook voor bemanning onduidelijk 	 verslag 

37 	2 	De nieuw aangebrachte afsluiters op bovenkanten (en onder) peilglazen 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
moeten zelfsluitend zijn dus met veerbelaste kleppen 	 afmelden 

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

37 	4 	Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 10/2020. Rapport 39: 
	

11 
mag uitgesteld worden tot en met januari 2021 

39 	1 	Dekwasmogelijkheid van pomp machinekamer herstellen i.v.m. vereiste van Voor vertrek 	Schriftelijk 
2 brandbluspompen. 	 afmelden 

39 	2 	Er moeten 2 brandslangen met spuitstukken aangesloten kunnen worden 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
op de dekwasleiding. 	 afmelden 

230927 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 439 00 00 
F: i 31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(10)(20)IILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0154 

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

Schipper: 
39 	3 	Restant betimmering en isolatie verwijderen en ruim van te voren de 	Zie onderstaand Nw afspraak 

spanten, de huid en de schotten van het onderruim, het gehele tussendek, verslag 	maken 
gestraald aanbieden voor inspectie door ILT zodat v66r 31 Januari 2021 de 
constructie hersteld kan zijn. 

39 	4 	Gaatjes machinekamer onderdeks herstellen, b.v. boven hydrofoor, kabel 	Zie onderstaand Nw afspraak 
doorvoer naast bb hulpmotor, boven schakelbord, aan bakboord boven 	verslag 	maken 
keerkoppeling. 

39 	5 	Gaatje en dun stuk in schot voormachinekarner aan bakboord herstellen 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
afmelden 

Verslag: 
Datum: 24-6-2020 	Korte omschrijving: 

24-06-2020 (10)(2e)  Herinspectie: Betimmering en isolatie was zoveel mogelijk verwijderd aan stuurboord. Alle knie verbindingen tussen 
spanten en dekdragers zijn dun of doorgerot. Spanten worden dunner enkele doorgerot Nog roest aanwezig op huid, over roest heen 
geschilderd. Dek is op diverse plaatsen dun en lek. Op veel plaatsen water tussen de gedubbelde platen. Bovenste dubbelplaat zit niet 
meer vast aan onderste plaat omdat deze is weggerot. Betimmering tegen onderdeks aan bakboord is nat van lekkage door dek. Er was 
geen plan van aanpak gemaakt voo(10)(20nderhoud. Lastig om constructiewerk goed te beoordelen zonder dat het gestraald is. Zaak 
besproken met eigenaar Dhrl 	(10)(2e) 	Is 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 

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

Datum: 23-1-2020 	Korte omschrijving: Restpunten 

23-01-2010p01j37: 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/knieen 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. 

Datum: 10-1-2020 	Korte omschrijving: 

10-01-202g 0 (2tH36: 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. 

230927 



(10)(2e) @ilent.nl]; 0155 10)(2e (10)(2e) ) - ILT (10)(2e) ILT[ 	 (10)(2e) @ILenT.n1]; 40)(2  
visserij 0)(29 @ILenrrill  
From: 	(1 	( 	(10k10)(2e1) - ILT 
Sent 	Mo 	o18/20201:0'  
Subject 20-06-08 akkoord 	spectie KG 8 dd. 24-06-2020 
Received: 	Mon 6/8/2020 1:00:20 PM 

To: 
	

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

Zie onder. 
Inspectie  is akkoord. 
M (1 	ik zal hotel laten reserveren. 
Gr. 
Van: 	 ) 	ILT 

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 13:01 
Aar510ii 	(1 0)(29 )  - ILT 
CC: 	(10)(2eX113)(20)  » ILT 	(10)(2e) 
Onderwerp: RE: onderzoek id2- 5 

LT , 	10)(2e) 10)(20  ILT 

Hoi 	 
De inspectie is akkoord. 
Gd, 1 (10)(2e) 1  
(10)(2e) 0)( (10'10)(2è)- ILT < 	0)(2e) 

Verzonden: donderdag 4 juni 2020  20:05 
Aan: 	(10)(2e) 	ILT < 
CC: 	(10)(29)(i0)(2- ILT < 

	(10)(2e) 

@llenT.nl> 

	@ILenT.nl> 
@ ilent.nl> 

Onderwerp: onderzoek KG-8 
Dag 
Dit is een verzoek aan het Coordinatieteam Covid-19. 
Betreft visserschip, de KG-8. Bij dit schip hebben we in februari bijna de certificaten ingetrokken omdat het schip op diverse 
punten onveilig was. Het gaat dan vooral om de constructie, deze was door corrosie ernstig verzwakt. De visser heeft het schip 
inmiddels onder handen laten nemen zodat we weer een onderzoek kunnen uitvoeren. 
Dit schip is een twijfelgeval en daarom is het noodzakelijk om ter plaatse een onderzoek uit te voeren. We doen dat met twee 
inspecteurs, een werktuigbouwkundige en een scheepsbouwer. 
Ik verzoek om toestemming zodat de inspecteurs ter plaatse een onderzoek kunnen uitvoeren t.b.v. de certificering van dit 
schip. 
Maatregelen i.v.m. corona: 

- Uitvoering door 	(10X2e) 	en 	(10)(2e) 	op 24 juni. Beiden hebben geen bezwaar. 
- Beiden beschikken over een dienstauto en kunnen dus hun handen wassen. 
-Tijdens het onderzoek is iedereen op voldoende afstand van de inspecteurs. 
- Ze werken conform de richtlijn 'Buiten werken'. 
- Personeel op het schip wordt vooraf op de hoogte gesteld van de maatregelen. 

Met vriendelijke groet,  
(10)(20)(10)(20)(2e) 	1 
leamtelder Vergunningverlening visserij, Scheepsmetingen en Erkenningen 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Scheepvaart 

Westerlijke Parrallelweg 4 1 Zwijndrecht 

(10)(2e) 

E Postbus 16191 1 2500 BD Den Haag 
0)(2 2.0) (10)(2e) 

li Ma - Di - Do - Vrij 9- 17 / Wo 9 - 12 

230721 



0156 To: 	(108)(2 (10'10)(2e) - ILT[ 	@ILenT.ril] 
Cc: 	(10)(2e) 1[12.12e 0)(2., - ILT[ 	0)(2e) 	@ILenT nl]; visserij (10)(29)  
From: 	(10)(20) (10)(20 (10)(20)  ) - ILT 
Sent 	Thur 6/4/2020 2:38:48 PM 
Subject 20-06-04 verzoek ovemachting ivm Inspectie KG 8 te Neeltje Jans 24-06-2020 
Received: 	Thur 6/4/2020 2:38:49 PM 

Rectificatie 

Het betreft de KG8, niet de KG9. 

(10)(2e) 

Vriendelijke groet, 

(10)(20) 	1 10)(2 	(10)(2e)  ) - ILT < 	(10)(2e) 	gilentail> 
Datum: donderda 04 .un 2020 3:33 PM  
Aan? Káii4 (1 10)(20) - ILT -4 (10)(2e) (d:Mei-ir:nl> 

	

Kopie: /-,(10)(2e)  (10)(2e1(10X2e)_ ILT <I 	(10)(2e) 	(MILenT n1>, visserij < 
Onderwerp: Inspectie KG9 24-06-2020 

(0)(g) @TI, enTiril> 

Hallo 

Zoals tijdens ons laatste virtuele overleg besproken ga ik mett1t0e)mee voor de inspectie van de KG9 te Neeltje Jans. 
Aangezien dit voor mij bijna 3,5 uur rijden is zou ik graag dinsdag 23-06-2020 al die kant op rijden en daar overnachten. 
Graag jou akkoord hiervoor. 

Vriendelijke groet, 

230722 



To: 	(10)(2@seafarm.nliC9(2@seafarm.n 	(10)(29  
Cc: 	visserij[(10)(29)alLenT_nW 
From: 	(10)(2e}  110X200)(26))- ILT 
Sent 	Wed 6/3/2020 9:22:32 AM 
Subject 20-06-03 verzoek afspraak maken herinspectie KG 8 
Received: 	Wed 6/3/2020 9:22:33 AM 
20-01-31 KG 8 nr 38er  }(20antoor pdf 

gmail.corn] 
	 0157 

Goedemiddag fl-Mao) en heer 	 
Zouden jullie een afspraak willen maken voor een her inspectie in deze maand? 
De afspraak kan op de gebruikelijke manier via ons kantoor gemaakt worden. 
Vriendelijke groet, 

Inspecteur ILT Scheepvaart 

(
Van: (10)(2e) 	- ILT 

Verzonden: vrijdag 21 februari 2020 12:29 
AanE 	seafarm.nl  
CC: visserin0(241)(a  (ft 10)(24 - ILT 
Onderwerp: ENSIS KG8 afspraken 

Goedemiddag heerl(10X2e)  
Bedankt voor Uw bezoek aan ons kantoor, naar aanleiding van ons gesprek van vanochtend stuur ik U hierbij het laatste ILT 
inspectierapport van de KG8. 
De afspraak die we gemaakt hebben tijdens ons gesprek is dat de betimmering en isolatie verwijderd dienen te worden van het 
onderruim zodat ILT de constructie kan beoordelen. 
De huid, spanten en de constructie van het onderdeks moeten zichtbaar zijn en ter inspectie worden aangeboden uiterlijk in juni 
2020, zoals aangegeven in het bijgevoegde rapport nr38. 
Tevens dienen nog enkele openstaande opmerkingen schriftelijk afgemeld te worden. 
Vriendelijke groet, 

(10)(2é) 
Inspecteur ILT Scheepvaart 
Tel 
	

(10)(2e) 

230723 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 E3D De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Ma il : g0)(2—))1LENT.N1 

Inspectie Leeforageving en Transport 
Afinisterie van infrastnictuur en Waterstaat 

0158 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: (0)(2 	(10X )1 	RapportNr: 	38 
	

Inspectieperiode: 	 4 

2e Inspecteur: 
	 Periode(Cyclus): 	 5 

Insp. locatie: 	Kantoor 	 Inspectiedatum: 	 31-1-2020 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 
	

Lengte: 	31,51 
	

Object ID: 	 33013 

Naam schip: 	ENSIS 
	

Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 	 NVT 
	

31-1-2020 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

Schipper: 
30 	18 	Voldoen aan ballast water verdrag, zie www.ilent.nl 

	
Zie onderstaand 

	
Schriftelijk 

verslag 	 afmelden 

34 

34 	1 	Kompas keuren in 2019 en een nieuwe deviatietabel op maken 	 Voor einde 	Schriftelijk 
	

n 
inspectieperiode afmelden 

35 

35 	21 
	

Plan van aanpak onderhoud tussendek maken en overleggen met/aan ILT, 	Zie onderstaand Nw afspraak 
wordt slecht op diverse plekken, is op diverse plekken gedubbeld met 	verslag 	 maken 
dunne plaat. 

35 	24 
	

Onderruim: zo veel mogelijk betimmering onderdeks verwijderen, isolatie 
	

Zie onderstaand 	Nw afspraak 
romp zoveel mogelijk verwijderen zodat de spanten geïnspecteerd kunnen 	verslag 	 maken 
worden, plan van aanpak maken voor onderhoud en overleggen aan ILT (zie 
verslag 37 voor gemaakte afspraak met schipper) 

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

35 	34 	Nog te testen mogelijkheid van water brandblusmogelijkheid met slang en 
spultstuk op tussendek en hoofddek  

Zie onderstaand 
verslag 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

230957 



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: MW2---»ILENT.NL  

Inspectie Leefonigeving en Transport 
Adtntsterte van  Infrastructuur en Waterstaat 

0158 

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

Schipper: 
37 	2 	De nieuw aangebrachte afsluiters op bovenkanten (en onder) peilglazen 	Voor einde 	Schriftelijk 	l 

moeten zelfsluitend zijn dus met veerbelaste kleppen 
	

inspectieperiode afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting 
	

Li 

37 	4 	Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 1.0/2020 

37 	5 	ILT uitnodigen voor voortgang werkzaamheden tussendek en onderruim 	Zie onderstaand Nw afspraak 
verslag 	maken 

Verslag: 

Datum: 31-1-2020 	Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
31-01-201e 	08: Schriftelijke afmelding HD brandstofleidingen en lekalarm hulpmotor machinekamer, zie dossier. Opmerking 
Markusnet weggehaald, is niet verplicht, wel aan te bevelen. 

Datum: 23-1-2020 	Korte omschrijving: Restpunten 
Omschrijving: 
23-01-20~1R37: 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/knieen 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. 

Datum: 10-1-2020 	Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
10-01-202(2136: 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 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving• ...._,_ 
35 08-01-20i95011435: 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 breeklljntjes en niet gesjord, SART batterij, bilge alarm humoruimte 
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. 

Opmerkingen kantoor: 

27 	1 	Startluchtvat wordt nu als werkluchtvat gebruikt. Dusgeen 30 bar meer maar ca.7 bar. 	 E 
28 	1 	Een nieuwe set certificaten kan worden afgegeven.. 	 E 
30 	1 	Luchtvaten verwijderen uit inspectieboekje 	 n 
32 	1 	In de agende stond rapport 21 maar is rapport 32. Certificaten waren, al geviseerd. 	 Li 
34 	1 	Certificaten geviseerd 	 Li 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 I3D De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31. (0)70 456 40 40 
E-Ma il: ([10)(2))1LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afinisterie van Intrastnictunr en Waterstaat 

0158 

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

230957 



To: 	(10)(2@seafarm.n1[0)(2@seafarm.nl  
Cc: 	visseri.  (10)(2g) ., ILenT.nW 
From: 	(10)(2e)  10)(2.) 	- ILT 
Sent 	Ed 2/21/2020 12:29:14 PM 
Subject ENSIS KG8 afspraken 
Received: 	Ed 2/21/2020 12:29:16 PM 
20-01-31 KG 8 nr 38(  0)(2ekantoor.pdf 

0159 
) - ILT[ 	(10)(2e) 	@ILenT.nl] 

Goedemiddag heer .10)(2e) 
Bedankt voor Uw bezoek aan ons kantoor, naar aanleiding van ons gesprek van vanochtend stuur ik U hierbij het laatste ILT 
inspectierapport van de KG8. 
De afspraak die we gemaakt hebben tijdens ons gesprek is dat de betimmering en isolatie verwijderd dienen te worden van het 
onderruim zodat ILT de constructie kan beoordelen. 
De huid, spanten en de constructie van het onderdeks moeten zichtbaar zijn en ter inspectie worden aangeboden uiterlijk in juni 
2020, zoals aangegeven in het bijgevoegde rapport nr38. 
Tevens dienen nog enkele openstaande opmerkingen schriftelijk afgemeld te worden. 
Vriendelijke groet, 

(10X2e) 
Inspecteur ILT Scheepvaart 
Tel  0)(2e) 

230724 



vrijdag 21 februari 2020 Datum 

Tijd 10.00 uur 

ILT Kantoor Zwijndrecht 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW 

Locatie 

KG 8 — bespreken plan van aanpak Schip 

Zoals telefonisch met u besproken bevestig ik hierbij de volgende afspraak: 

Inspecteur 
10)0e) 

(10)(2e) en Teamleider ( 0)(2e e)  Aanwezigen 

0161 To: 	("0)(2f@seafarm.nrag@seafarm.n11 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 2/6/2020 10:43:17 AM 
Subject 20-02-21 Bevestiging bespreking KG 8 
Received: 	Thur 2/6/2020 10:43:18 AM 

Geachte heer (10)(2e) 

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dit natuurlijk graag. 
Met vriendelijke groet, 

Ondersteunend Medewerker toezicht 

Team Ondersteuning en Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 41 3331 EW1 Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 BDI Den Haag 

T 088-4890000 Etfox2g~ 
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(10)(2e) @gnnail.com] 0163 To: 
Cc: 
From: 
Sent: 
Subject 

(10)(2e) 
visserij (10)(29)RILenT nl] 

(10)(2e)  (10)(200)(24) - I LT 
Fri 1/31/2020 10:38:29 AM 
KG8 afmelding 

Received: 	En 1/31/2020 10:38:30 AM 
20-01-31 KG 8 nr 38 1ox24&if 

Goedemorgen, 
Hierbij het nieuwe rapport na afmelding van de brandstofleidingen en lekalarm, ik heb ook dat Markusnet verwijderd, hoewel wel 
aan te bevelen is om na te denken/te oefenen met het aan boord brengen van een persoon in het water. 
Vriendelijke groet, 

( 0)(2e)  
(19)(0)- ,  
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 8D De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: ((10)(20))ILENT.N1 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
..11intsterte van infrastructuur en Waterstaat 

0164 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: (I0)(24
1 
 (10)(2e) 1 	RapportNr: 	38 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Kantoor 

Inspectieperiode: 	 4 
Periode(Cyclus): 	 5 
Inspectiedatum: 	 31-1-2020 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 
	

Lengte: 	31,51 
	

Object 10: 	 33013 
Naam schip: 	ENSIS 

	
Tonnage: 	254 
	

Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 	 Uitstel: 	 Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 	 NVT 
	

31-1-2020 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

30 	18 	Voldoen aan ballast waterverdrag, zie www.ilent.nl 
	

Zie onderstaand Schriftelijk 
	L 

verslag 	 afmelden 

34 

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

35 
	 L 

35 	21 	Plan van aanpak onderhoud tussendek maken en overleggen met/aan ILT, 	Zie onderstaand Nw afspraak 
	

L 
wordt slecht op diverse plekken, is op diverse plekken gedubbeld met 	verslag 	 maken 
dunne plaat. 

35 	24 	Onderruim: zo veel mogelijk betimmering onderdeks verwijderen, isolatie 	Zie onderstaand 	Nw afspraak 
romp zoveel mogelijk verwijderen zodat de spanten geïnspecteerd kunnen 	verslag 	 maken 
worden, plan van aanpak maken voor onderhoud en overleggen aan ILT (zie 
verslag 37 voor gemaakte afspraak met schipper) 

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

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

35 	34 	Nog te testen mogelijkheid van water brandblusmogelijkheid met slang en 	Voor einde 	Schriftelijk 
	

n 
spuitstuk op tussendek en hoofddek 

	
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: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: fil-0)(201LENT.NL 

Inspectie Leefoingesing, en Transport 
Af -Miste:le van Infrastmaner en Waterstaat 

0164 

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

37 	2 	De nieuw aangebrachte afsluiters op bovenkanten (en onder) peilglazen 
	Voor einde 	Schriftelijk 

moeten zelfsluitend zijn dus met veerbelaste kleppen 
	 inspectieperiode afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting 

37 	4 	Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 10/2020 

37 	5 	ILT uitnodigen voor voortgang werkzaamheden tussendek en onderruim 	Zie onderstaand Nw afspraak 
verslag 	 maken 

Verslag: 
Datum: 31-1-2020 	Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
31-01-20190)(2$838: Schriftelijke afmelding HD brandstofleidingen en lekalarm hulpmotor machinekamer, zie dossier. Opmerking 
Markusnet weggehaald, is niet verplicht, wel aan te bevelen. 

Datum: 23-1-2020 	Korte omschrijving: Restpunten 
Omschrijving: 
23-01-200 	37: 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/knieen 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. 

Datum: 10-1-2020 	Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
10-01-20200)(2036: 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 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 	 
35 08-01-20190)(205: 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 humoruimte 
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. 

230970 



Van: (10)(2e) 

Datum: maandag 201  
Aanifg, 
Kopie: visserij 	ralLenT.ril> 
Onderwerp: FW: KG8 geviseerd 

OáikiLeninl>  

0165 To: 	(10)(2e) 	)(*)(3- - ILT1 	(10)(2e) 	@ILenT.nl] 
Cc: 	visserij[(104)@ILenT nl] 
From: 	( O)(Z.3)(2 (1000)(20  ) - ILT 
Sent: 	Tue 1/28/2020 8:54:45 AM 	 
Subject: 20-01-28 reactie  0)(24 mailt0)(2petreft visering KG 8 
Received: 	Tue 1/28/2020 8:54:46 AM 

Dank voor de updat 
Als ik jouw goed begrijp dan is het nu net voldoende. 

Is het een idee om de eigenaar een formele brief te sturen en hem daarin te verzoeken een plan van aanpak op te stellen voor 
het verder op orde brengen van zijn schip? Dat zouden we kunnen doen n.a.v. een gesprek op ons kantoor. 

Zal ik een afspraak laten inplannen? 

Met vriendelijke  groet, 

Teamleider Vergunningverlening Scheepvaart Buitendienst 

Goedemiddat(F-4,) 
le weet misschien nog wel dat ik een melding deed bij je over de vele gebreken van de KG8 ongeveer 2 weken geleden. 
NO Mg 4k daar weer geweest voor restpunten afname en heb de certificaten geviseerd. 
Er is nog werk aan de winkel om oude betimmering en isolatie van het onderruim te verwijderen i.v.m. jarenlange lekkages, om te zien hoe de constructie is. 
Het tussen dek is nu tijdelijk opgelapt. 
Acceptabel om verder te gaan, maar voor hoe lang is de vraag? 
Ik heb ze 6 maanden gegeven om verder te gaan en ons weer uit te nodigen. 
Dan zal de eigenaar (die ik nooit ontmoet of gesproken heb) toch met een plan moeten komen over hoe nu verder, vernieuwing is per okt. 2021. 
Men is bezig met verbouwplannen van een aan te kopen schip bij Padmos, hoorde ik van de schipper. 
Ieder iaar heeft het schip wel aardig wat punten. maar zoals dit jaar vond ik persoonlijk onacceptabel. 

(11)(1) 
GrOlOji2 	  

Van: 	10)(2e) 	10)(2< 0)(2e))- ILT 

Verzonden: maandag 27 januari 2020 15:22 
Aan: visserij 
Onderwerp: KGB geviseerd 

Goedemiddag, 
hierbij het rapport van de KG8. 
In juni moeten we weer uitgenodigd worden voor voortgang, kan dat op die lijst met te bewaken schepen na visering? 
Grt 
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0166 To: 	(10)(.0)(2  (1000)(2e) - ILT]] 	(10)(2  	@ILenT.ni] 
Cc: 	vissijr(10)(2e)alLenT.nl] 
From: 	(10)(2e)  it0)(2e4o)(2ey  - ILT 
Sent 	Mon 1/27/2020 3:33:23 PM 
Subject 20-01-27 reacti00)(2e0aa( 0)(2 etreft visering KG 8 
Received: 	Mon  1/27/2020 3:33:24 PM 
20-01-23 KG 8 nr 37 	xlsx  
20-01-23 KG 8 nr 	0)(2e)kantoor_pdf 
20-01-23 KG 8 nr 37 	pdf 

Goedemiddag (ipxg.4 
Je weet misschien nog wel dat ik een melding deed bij je over de vele gebreken van de KG8 ongeveer 2 weken geleden. 
Nt(10)(2ijk daar weer geweest voor restpunten afname en heb de certificaten geviseerd. 
Er is nog werk aan de winkel om oude betimmering en isolatie van het onderruim te verwijderen i.v.m. jarenlange lekkages, om 
te zien hoe de constructie is. 
Het tussen dek is nu tijdelijk opgelapt. 
Acceptabel om verder te gaan, maar voor hoe lang is de vraag? 
Ik heb ze 6 maanden gegeven om verder te gaan en ons weer uit te nodigen. 
Dan zal de eigenaar (die ik nooit ontmoet of gesproken heb) toch met een plan moeten komen over hoe nu verder, vernieuwing 
is per okt. 2021. 
Men is bezig met verbouwplannen van een aan te kopen schip bij Padmos, hoorde ik van de schipper. 
Ieder jaar heeft het schip wel aardig wat punten, maar zoals dit jaar vond ik persoonlijk onacceptabel. 

(10).  
Grtr(  0)(24.)  
Van: (10)(2e) ,10x2t1(0)(2f1)- ILT 

Verzonden: maandag 27 januari 2020 15:22 
Aan: visserij 
Onderwerp: KGB geviseerd 

Goedemiddag, 
hierbij het rapport van de KG8. 
In juni moeten we weer uitgenodigd worden voor voortgang, kan dat op die lijst met te bewaken schepen na visering? 
Grtn(,0)(2 ) 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 459 00 00 
F: +31. (0)70 456 40 40 
E-Ma il: ~ILENT.N L 

Inspectie Leefontgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Water-slaat 

0168 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: ( t[# 	 RapportNr: 	37 
	

Inspectieperiode: 	 4 

2e Inspecteur: 	 Periode(Cyclus): 	 5 
Insp. locatie: 	Neeltje Jans 	 Inspectiedatum: 	 23-1-2020 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	KG 8 	 Lengte: 	31,51 	 Object ID: 	 33013 
Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 	 3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Herinspectie 	 NVT 
	

23-1-2020 

Certificaten: 

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

Certificaat van 	 ONvt (ii) Geviseerd 	Verlengd (.1) Vernieuwen 
Overeenstemming 

Klassecertificaat 	 ONvt 	Geviseerd (-) Verlengd 0  Vernieuwen 

Opmerkingen: 

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

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

34 

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

34 	4 	Zelf een marcus-lifenet oefening houden en ILT daarover informeren 	Voor einddatum Schriftelijk 	3 
(voorjaar 2019) 	 certificaat 	afmelden 

35 	 -- 

35 	21 	Plan van aanpak onderhoud tussendek maken en overleggen met/aan ILT, 	Zie onderstaand Nw afspraak 
wordt slecht op diverse plekken, is op diverse plekken gedubbeld met 	verslag 	maken 
dunne plaat. 

35 	24 	Onderruim: zoveel mogelijk betimmering onderdeks verwijderen, isolatie 	Zie onderstaand Nw afspraak 	El 
romp zoveel mogelijk verwijderen zodat de spanten geïnspecteerd kunnen verslag 	maken 
worden, plan van aanpak maken voor onderhoud en overleggen aan ILT (zie 
verslag 37 voor gemaakte afspraak met schipper) 

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

230967 



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: 00{20)-}ILENT.NL  

Inspectie Leef-omgeving en Transport 
Ministerie van kfrastruentar en litaierstaat 

0168 

RapNr: VigNr: Omschrijving: 

35 	34 	Nog te testen mogelijkheid van water brandblusmogelijkheid met slang en 
spuitstuk op tussendek en hoofddek 

37 	1 	Hulpmotor machinekamer van dubbele brandstofleidingen en lekalarm 
voorzien 

37 	2 	De nieuw aangebrachte afsluiters op bovenkanten (en onder) peilglazen 
moeten zelfsluitend zijn dus met veerbelaste kleppen  

Herstellen: 
	

Opvolgactie 	Akk. ILT:  
Schipper: 

Voor einde 	Schriftelijk  
inspectieperiode afmelden 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting 

37 	4 
	

Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 10/2020 
	 3 

37 	5 	ILT uitnodigen voor voortgang werkzaamheden tussendek en onderruim 	Zie onderstaand Nw afspraak 
verslag 	maken 

Korte omschrijving: Restpunten 

4R37: 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. 

Datum: 10-1-2020 	Korte omschrijving: 
Omschrijving: 
10-01-202010)(206: 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 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
35 08-01-201( 0)(205:  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 humoruimte 
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 	Korte omschrijving: jaarlijk 
Omschrijving: 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor en MK, RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, navigatie 
verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten 
gekeurd, brandblussers jrlks gek, 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. 

230967 

Verslag: 

Datum: 23-1-2020 
Omschrijving: 
23-01-20g 0)(2 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 ED De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
P: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: QTQ)(2g))ILENT.NL  

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en IVaterstaat 

0168 

Opmerkingen kantoor: 

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 
	 3 

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 
	 3 

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

230967 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EN/ Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: gT0)-(2)jILENT.NL  

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en innerstaal 

0169 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur: ( 0)(2 -̀','F~t- 	RapportNr: 	37 	 Inspectieperiode: 	 4 

2e Inspecteur: 	 Periode(Cyclus): 	 5 

Insp. locatie: 	Neeltje Jans 	 Inspectiedatum: 	 23-1-2020 

Scheepsgegevens: 

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

33013 

Naam schip: 	ENSIS 	 Tonnage: 	254 	 Verjaardatum: 
	

3-10-1996 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Herinspectie 
	

NVT 	 23-1-2020 

Certificaten: 

Certificaat: 

Certificaat van 
Overeenstemming 

Klassecertificaat  

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

(j-) Geviseerd () Verlengd c) Vernieuwen 

C,Nyt (.741, Geviseerd (`) Verlengd r Vernieuwen 

Opmerkingen: 

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

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

34 

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

34 	4 	Zelf een marcus-lifenet oefening houden en ILT daarover informeren 	Voor einddatum Schriftelijk 
(voorjaar 2019) 	 certificaat 	afmelden 

35 

35 	21 	Plan van aanpak onderhoud tussendek maken en overleggen met/aan ILT, 	Zie onderstaand Nw afspraak  

wordt slecht op diverse plekken, is op diverse plekken gedubbeld met 	verslag 	maken 
dunne plaat. 

35 	24 	Onderruim: zo veel mogelijk betimmering onderdeks verwijderen, isolatie 	Zie onderstaand 	Nw afspraak 
romp zoveel mogelijk verwijderen zodat de spanten geïnspecteerd kunnen verslag 	maken 
worden, plan van aanpak maken voor onderhoud en overleggen aan ILT (zie 
verslag 37 voor gemaakte afspraak met schipper) 

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

230968 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: [(1-0)T2g))ILENT.NL  

Inspectie Leefontgeving en Transport 
.i.linisterie van Infrastructuur en Waterstaat 

0169 

RapNr: VigNr: Omschrijving: 

35 	34 	Nog te testen mogelijkheid van water brandblusmogelijkheid met slang en 
spuitstuk op tussendek en hoofddek 

37 	1 	Hulpmotor machinekamer van dubbele brandstofleidingen en lekalarm 
voorzien 

37 	2 	De nieuw aangebrachte afsluiters op bovenkanten (en onder) peilglazen 
moeten zelfsluitend zijn dus met veerbelaste kleppen  

Herstellen: 
	

Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

37 	3 	Let op schroefas 5 jaarlijks per 07/2019, dus komende droogzetting 

37 	4 	Let op hoofdmotor en keerkoppeling 5 jaarlijks per 10/2020 
	 n 

37 	5 	ILT uitnodigen voor voortgang werkzaamheden tussendek en onderruim 	Zie onderstaand Nw afspraak 	J 
verslag 	maken 

Verslag: 

Datum: 23-1-2020 	Korte omschrijving: Restpunten 
Omschrijving: 
23-01-20100)(2037: 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. 

Korte omschrijving: 

rfi36: 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 	Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 	 
35 08-01-201910)(2k35: 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 humoruimte 
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 	Korte omschrijving: jaarlijf( 
Omschrijving: 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd : Vaarbevoegdheden, nav. kaarten, iamsar, reedsalmanac, algemeen 
alarm, bilge alarm mk voor en MK, RI&E, sos afsluiters, noodverlichting, radiokeuring, wachtalarm en doormelden , luchthoorn, navigatie 
verlichting, magnetisch kompas (2014), barometer, klok, verrekijker, noodinstructies, noodsturen, noodverlichting, reddingsvlotten 
gekeurd, brandblussers jrlks gek, 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. 

230968 

Datum: 10-1-2020 
Omschrijving: 
10-01-2021 0)(2 



0169 

230968 

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-Ma il: 	 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
19inisterie van Infrastructuur en Waterstaat 



OX2e) @gmail.com] 0170 To: 	(lo)(2e) 	@gmail.com' 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 6/8/2020 12:24:47 PM 
Subject 20-06-24 Bevestiging inspectie KG 8 
Received: 	Mon 6/8/2020 12:24:47 PM 

Geachte (10X2e) 

Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie "onder voorbehoud ivm de Corona maatregelen" 
plaats: 
Datum 	 woensdag 24 juni 2020 

Locatie 	 Neeltje Jans 

Schip/vismerk 	 ENSIS / KG 8 

Type inspectie 	 Vervolginspectie, zie IRIO»edd. 23-01-2020 

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 €323,- 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 €323 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)(20) 
Ondersteunend Medewerker toezicht 

Team Ondersteuning en Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 41 3331 EWI Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 BDI Den Haag 

T 088-4890000 
E(10)(20bilerit.til 

230733 



Pagina 1 

Droogzetting jaarlijks 

Droogzetting tussent. (D". 

23-04-2021 

Jaarlijks/Tussentijds (Jr11 

PS-09-2021 

Vernieuwing 

13-10-2021 

Schroefas 3-jaarlijks (SA 

1 	J 
Schroefas 5-jaarlijks ISA 

Hoofdmotor 5-jaarl. NiT] 

Keerkoppeling IKK) 

Hellingproef (HP) 

108-05-2013 

Herberekening Stab. (HE 

C188 
	

Verklaring eigenaar 	Insp Opmerking 

01/21 WT +jr. KK+2jr. SA tijdens DZ 2020 

Opmerkingen 

18-01-2018, 07:4-5-20r4rMf )( 
19-01-201.8, 1,7:00141f X e):-.4 1n$  l)(  taj de herinsp moet nogmaals naar de wsterrichtheid van de afvoeren van het werkdek gekeken worden. 

0Mo 17-1-18: Punten oplossen vroor 31-1-18 en ILT krikt uitnodigen voor HI en aftekenen certificaten!! 

da zetten.-lij moet voor 31januart , hij maakt zelf een afspraak. Ditczaag in de 
25-06-2020, 07:52 	«UNI:ne 	en had de betimmering en isolatie verwijderd zoals gevraagd, echter geen reparaties uitgevoerd en nog lastig te 

beoordelen door restanten isolatie en roest De conclusie is dat hij nu nog wat zaken af moet melden en dat IJ ruim WI& namen 2021 
(einde window Ode annuat) de constructie gestraald aan moet hiPrin zodat deze voor die datum hersteld kan zijn. Zaak besproken met 
eig 	is zich bewust van de situatie en gaat nu met spoed op zoek naar een nieuw schip. 

IR 90. 2 Opermkirsgen moeten vádr 31januari 2021 afgenomen zijn door ILT, anders geen visering meer rocig4rfr... 
Info 	41: Tijdens onderhoudsbeurt hoofdmotor 20225.1. uitnodigen voor endosoopien 
Info • 	:42 Bal/MC: 1 tank, en kan aken gevuld worden met slang in onduchtng. 

45: Certificaten lomen vernieuwd worden. Oass kortlopend th 31-12-2022 

05-07-2020, 11:59 
14-01-2021, 08:01 
28-01-2021,08:39 
V-10-2021, 11:45 

Droogzetting 	(DZ 
	

Inwendig 5-jaarlijks (Inw) 
	

Luchtvaten (LV) 	Vaste brandbiusinst (VBE 
	

Radiokeuring (RK) 11.1111~111111 15-09-2021 15-09-2021 

0171 

EI 	X 

Sluiten 

Object ID:Vismerk Nederland, Scheepsnaam1 Roepnaam Status schip,  I M 0 nummer Type schip Visserij 

• Keuring is te Iaat V;1?,, = Keuring vervalt binnen een maand 	= Keuring is geldig 	Historie tonen D 

230734 



Datum 11-01-18 

Tijd `s middags 

Locatie Harlingen 

Type inspectie Tussentijds 

HA 36 Schip/vismerk 

0172 To: 	1o)(2ekmeromar.nl' 10X2eameromar.nl] 
From: 	(10)(2e) 	0)(2 10X2e)  -  ILT 
Sent 	Wed 1/10/2018 11:39 
Subject Bevestiging afspraak HA 36 
Received: 	Wed 1/10/2018 11.39.00 AM 

Geachte dame/heer, 

Zoals telefonisch met u overeen gekomen 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. 

Aanvullende inspecties: 

Droogzetting tussentijdse inspectie ivm roer 
problemen. 

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

Medewerker Toezicht 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/ Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

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

T 088 489 00 00 

1(10)(2glailent.nl 
http://ilent.nl/onderwerpen/tran  sport/visserij/index.aspx 

231783 



(10)(2e) ©ilent.nl] (10)(2e) ILT[ (10)(20I @ILenT.nl] 0173 

(10 (10)(2e) 

',FAT nor, 
ft/15C 

FSSC 22000 

To: 	(10)(2e) 10)(2e 	(10)(2e)  ) - ILT[ 	 
From: 	visserij 
Sent: 	Tue 6/22/2021 9:02:01 AM 
Subject FW: Meggerrapport HA 36 T.a.v. 
Received: 	Tue 6/22/2021 9:02:02 AM 
Meggerrapport HA 36 Schillhorn.pdf 

Goeie morgen (10)(2e) en (10)(2e) 
Donderdag gaan jullie naar dit scLp. Ik sla t rapport op. Laat maar weten als er meer mee moet gebeuren. Groet 
Van: 	(10  (10)(2e)—  Meromar Seafoods B.V. 

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 09:59 
Aan: visserij 	 
CC: 
Onderwerp: FW: Meggerrapport HA 36 T.a.v. 

Goedemorgen, 
Hierbij de meggertest van de HA 36_ 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

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

(10)(2e)  10)(20 (10)(2e) ) - ILT 
(10: (10)(2e) 

Van: 	(10 (2e,) 	I Meromar Seafoods B.V. 
Verzonden: 	vrijdag 18 juni 2021 12:43 
Aan: 	(10;(10)(2e) Meromar Seafoods B.V. 

1
1 0)(2e meromar.n  > 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged andior confidential. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any tfisseminatio n, cfistribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. if you have 
meebied this message  in error, ejease notify the sender by reply e-maa and delete the message from your sy_stem.  
Van: Harlingen 1 Piet Brouwer Elektrotechniek [ 	(10)(2e) _.g@pietbrouwer.n11 

Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 12:29 
Aan: 	(10)(2e) 	Meromar Seafoods 	B.V. 
Onderwerp:  Meggerrapport HA 36 T.a.v. 	(10)(10)(24-7 

Hallo P0)(2e, 
Zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij het meggerrapport van de HA 36. 

231784 

Onderwerp: FW: Meggerrapport HA 36 T.a.v. 	10 (10)(29) 
Best regards, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 



Mochten er vragen zijn, vernemen wij het graag. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
Administratie/Receptie (werkt ma/do/vr) 

(e  PIET BROUWER 
11teSTRDItttE)111111 

Piet Brouwer elektrotechniek BV 

Edisonstraat 1— 8861 NA Harlingen 

(1())(2e)_ 

'fot www. pi et b ro uwer. n  H (18)(2e):@pietbrouwer.n1 

ttv 	etikiroito» 

IDGE9CO 

231784 



Stempel akkoord: 
	 PIET BROUWER 

Elektrotechniek Harlingen 
Edisonstraat 1 

(10)(2e) 
	 8861 NA Harlingen 

Tel.: 0517 416 600 
(1o)t2g) Opietbrouwer.n1 

232460 
URK • HARLINGEN • OEN HE1.0E1) • PAIMA OE MALIORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 

Keuringsrapport 

Isolatie-weerstandmeting 

Naam Schip: 
	

HA36 Schillhorn 

mo  Nummer: 	 8100612 rI 	 1 

Datum Keuring: 
	

14-06-2021 

[Rapport status: 
	

'Definitief 

rGebrulkt(e) meetinstrument(en):  FLUIM 1507 

4w kfit putv~ » eitiohoulthlik 
Edisonstraat 1, 8861 NA Harlingen 1 Tel.: +31(4)517-416 600 1 Fax +31(a$1 

K v.K. Leeuwarden nr.: 01059435 1 BTW nr.: N(.04397.98,626.1301 
Dé walgende kveregsmetewitlen '*.??› kepas9ny, El34019£ Mere* te~nonvaielen Indalende t7mtnner4en (Mit). 



232460 
URl(. • HARLINGEN • DEN HELDER • PALMA D MALLORCA 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 
Meetvoorwaarden en grenzen  

Gemeten wordt er volgens regelgeving van Lloyds Register of Shipping. 

1) Elektrische installatie gemeten met een DC isolatiemeter; 

2) Metingen uit te voor door: 

- Stroom geleidende delen (fasen) samengenomen en gemeten 

ten opzichte van PE of 

- Stroom geleidende delen (fasen) apart gemeten 

ten opzichte van PE; en/of 

- Stroom geleidende delen onderling van een verschillende 

spanning en/of fase naar elkaar te meten; 

3) Gemeten met de volgende minimale meetspanningen : 

	

Circuitspanning Un 	 Meetspanning 

	

Un = 24VDC 	 50VDC 

	

Un = 230VAC 	 500VDC 

	

Un = 400VAC 	 1000VDC 

4) Bij circuitspanningen < 50V mag er met een lager spanning 

(tenminste 2x Un) worden gemeten, echter de minimaal gemeten 

isolatiewaarde dient nog steeds 1 M-Ohm te bedragen. 

Meetuitzonderingen  

- Er worden door ons geen isolatiewaardetest uitgevoerd op die delen 

die de klant aangeeft dat ze niet uitgevoerd kunnen of mogen worden; 

daarnaast zit er aan boord van de schepen in de (elektronica voedende) 

groepen al vaak zoveel specifieke, gevoelige elektronica 

(en met elkaar verweven) waarvoor de isolatie-meting ook bij lager 

aangelegde meetspanning mogelijkerwijs schadelijk kan zijn dat 

het voor de klant beter is om dit dan over te slaan. 

Dit wordt in onze rapportages met 'NIET' aangeduid. 

tobv hef ie /04~ 41, e&kirdeclutia 
Edise haat 1, 8861 NA Harlingen 1Tel: +31(0)517-416 600 1 Fax +31(0)517-419 076 1 Em4411~etbrouwer.n1 wwLv,pietbrouwer.rd 

K.v K. Leeuwarden nr,: 01059435 1 81W HL: N1.8097.98.626,801[, 
velys-42 fewtivgsvoerwaden v,In twressing,  124Rlye) RIgen~ teeingsvpoiptaar‘en its,doenste 13e411h ca 01MM') WriStWillti:Afgemene VZZYwZaichn InsNititstmerk OP.m.imen 



232460 
URK ^ HARUNGEN ^ DEN H LOER • PALMA 0 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

LINGEN 

Gemeten waarden zijn in Mega Ohms 

Generator SB BB 

KABEL: 

L1 - L2 

L2-L3 

L3-L1 

L1-PE 00 30 

L2-PE (1 CiX2e) 30 

L3-PE 00 30 

WIKKELINGEN: 

L1-PE CO 30 

L2-PE 00 30 

L3-PE 00 30 

tiw ‘tsk "Arme, r eickirdechhiik 
Edisunsttaat 1, 8861 NA Harlingen j Tel.: *31(0517-416 606 [Fax: *310)517-419 076 Ern 	brourier.n1 I www.+Telbrouwer.rd 

teettwardefi nr. 0165943.5 t BTW nr.: WM97.98.6261301 
vedgetzte Icierkwfivgormaiden *Ivan kegssint 0~Algemtee teveriftoweenvaiidert knakten& 



232460 
DRIL* HARLINGEN • DEN HELDER > PALMA DE MALLORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 

Gemeten waarden zijn in Mega Ohms 

24VDC Hoofdverdeler Kast: 

Groep nummer:  Naam:  Plus  Min 

3F1 Reserve 

3 F4 CO (1a4e) Stuurhut 

3F6 CO CO Zoeklicht 

3F9 00 (104(12e) MK achter 

3F11 00 00 MK voor 

3F14 Vlotlicht 00 00 

1 

14w gesk per- i etekiroiedtpák 
Edisanstraat 1, 8861 NA Harlingen I  fel: +31(0)517-416 600 I Fax: +31(0)517-419 0761Em411fflietbrouwer.n1 1 www.piethrouweLni 

'U.K. Leeuwarden nr.: 010594351111W nr.: N1.0097.98.626.001 
Oe viggemiCevaingtno~ 0;7I van d:lessi(39 B£V4/114 A3g<nbeir le0egingsroonyaa-fien »Metende BetlaeatAtii2007}.(ONSZIMMIN. ArrteneVe~ttx;reit ~tenten (AVX). 

3F16 Nood aan 1 



232460 
DRIE HARLINGEN • OEN HELDER • AALMA MALLORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 

Gemeten waardes zijn in MO 

Kast: 	 Kast dekwerktuigen  400VAC - 3 ^' met of zonder Nul 

ten opzichte van PE 

Groep nummer:  Naam: L1 L2 L3 N 

16F4.2 Draai 80 80 80 

00 (1 Cgr(22e) 1F3 (1Me) Schuif 

1F4 co CO (letX2e) Verdeel 

1F5 183 Blower 183 183 

1F6 00 00 TR.SAFE eo 

2F1 Band 1 4,8 4,8 4,8 

2F2 CO 00 CO Band 2 

2F3 

14w gesk, pm-Met-- ekkiroledvák 
Edisonskaat 1, 8361 NA Hartingen lid.: +310)517-416 600 1 Fax: +31(0)517-419 076 Em 	etbrouwer,n1 www.pietbrouwer.ni  

K.v.K. Leeuwarden nr.:01059435181W nr.: Nt.0097.98.626.801 	  
whende lereriropvcafgazadel tin ven t»cpaswg. Kt" Aijemane teretingsvcomardertinsmktrode kdstiert (A11~7). (01151/001/E».Mgane.Ae Voonveadet Ins1atatielw Cprts~ 

Band 3 2,6 2,6 2,6 



0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HAR NG N 

Gemeten waardes zijn in MO 

Kast: 	 Kast werkdek  400VAC - 3 - met of zonder Nul 

ten opzichte van PE 

L1 L2 L3 N Groep nummer:  Naam: 

2F2 15 15 15 Zeef 

3F2 CO 00 00 Uitvoerband zeef 

4F2 Band 6 C1;02e) 00 00 

14 14 14 Blower 5F2 

6F2 315 315 315 Band 7 

7F2 
	 Band 9 (reserve) 

8F2 Band 8 0,42 0,42 0,42 

9F2 

10F2 
	

Uitvoerband verwaterbak 

10F5 
	 Plonsbad visruim (reserve) 

00 CO co 

Verwaterbak 2 co 00 CO 

10F8 Airco kast werkdek 4,6 4,6 4,6 

Stuurspanning 24VDC 11F2.1 00 00 CO 

232460 

gesk ;Ier- eitkiroitchhitk 
Edisonstraal 1, 8861 NA Harlingen I  iel: +31(0)517-416 6001 Fax: +3 40)517-419 0761 En4110,elbrouwanilwww.pietbrouwer.n1 

Itia. Leeuwarden nr.: 01059435 t 01W nr.: NL.0097 98 676,801 	 it2e  
Myernle bembrismovauden 4.1 kco toe-mg-Iq:W*1PM: "voce Léwlieciwoomealáen Rtttdelerhe Bétijven (Aii02007), MSW/NIEN: Akpniene Vergerm&filostabliewerk Cammenten f,AVIC›, 

URI< • HARLINGEN * DEN HELDER « PALM DE MALLORCA 



232460 
URI< • HARLINGEN • OEN 11110E11 • r'ALMA OE MALIORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARiINGEN 

Gemeten waarden zijn in Mega Ohms  

Kast: 
24VDC 

Navigatie verlichting 

Groep nummer:  Naam:  Plus  Min 

1F2 CO Toplicht 00  

1F4 00 Heklicht (10X12e) 

1F6 CO 00 SB licht 

1F8 CO BB licht 00 

1F10 co GR licht 00 

1F12 00 00 GR licht 

1F14 co Wit licht 00 

1F16 CO co WT licht 

2F2 00 Ank. Licht CO 

2F4 03 Rood licht CO 

14W-  gejk 
	

dokih,kcivvik 
Edisonstraat 1, 8861 NA Ondingen 1 Tel,: +31(0517-416 6001 F «31(0)517,119 076 I.  Em,(111 	etbinerwer.ni l vtww.pintromer.n1 

g.v.K. Leemden nr.: 01059435181W 111.: N1.0087.88.676.801 P-Alkgretr»~einimial— 	01~14=r4:51 rdik~000PagekO kritt voleepasmoq. Brom^ Airocor ttveírop~ro ~delende eedopert (AUROCt fátiSMENTI31. 	Yoxv.o~ 	~eo (A41q. 



Kast: Schakelbord SB voorschip 

00 CO CO 03 

00 CO CO 

co 00 00 

7F3 
	

Voeding kast voor 

7F4 
	 Voeding kast achter 

7F7 
	 Voeding kast werkdek 

Gemeten waardes zijn in Mik 

400VAC - 3 met of zonder Nul 

ten opzichte van PE 

Groep nummer: Naam: Ll 12 13 N 

232460 
tiRK • NARtINGEN • DEN HELLER • PALMT DE MALLORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARD EN 

14w gesk 	41, elekirdeclutiek 
Edisonslraat 1, 8861 NA Nadingen ) Tel.: +31(0)517-416 6001 sax; +31(0)517-419 076 1  Ern411 	etbrauwer.n11 www.pietbrouwer_ril 

itv,K. Leeuwarden nr.: 010594351131W nr.: N1.0097.98£26.1101k.W,%.te;,:,,;_::',: O)(2e)  
6. vgkode k-dain0svseiwa3;den Mri van baepasktvf BEDR4'4H:~CIC temingsaarxwayden Ittstaleferait 'Bekijven (4182007). (011SuMIKUN. Moernero khorwratiNt$nn%elveil Comoren/'n (ANC} 



24VDC Kast: Verdeelinrichting 24V Stuurhuis 

35F4 00 (10t)(Pe) Brandmeldcentrale 

35F6 CO Navtec 00 

35F8 CO (1 et)02e) GPS 

36F2 00 00 Radar 

36F4 00 00 Piloot 

36F6 00 Wissen BB 

36F7 00 Wissen SB 03 

37P2 00 VHF CO 

37F4 CO 00 Intercom 

37F6 03 Echolood 00 

37F8 CO Motoralarm 03 

38F2 CO 00 Wachtalarm 

38F6 CO 03 Vlotverlichting 

39F2 00 00 Satcom 

39F4 Reserve 

39F6 CO 00 Radar 2 

39F7 00 AF-X block 

38F4 Buitenverlichting 

38F8 Lessenaar verlichting 

Gemeten waarden zijn in Mega Ohms 

Groep nummer: Naam: Plus Min 

CO CO 

03 00 

232460 
URI HOI • HARLINGEN • OEN HELDER • PAI.MA OE MALLORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 

kfie pAritto- 11.t,eitkpiroiechsvik 
Ldlsonstraal 1, 8961 NA Harlingen! tel.: -4.310)517-416 600 1 Fax +31(0)517-419 076 1 Ema)fl 

	
elbrotrwet.rd I www.pietbrouwer.n1 

Leeuwarden nr.: 01059435 1 BTW nr.: NE.0097.98.626.801 
De volgende iewongsvontvaarden tqn' van toemsiim. n1~ Afgernene tesvingsvo~den hstaerende eettiiven (N 112097). ONSUMINCI: »gemene ~adem Instzfideffesk Consumenten (»IQ 



24VDC Kast: Verdeelinrichting 24V Stuurhuis 

Hoofdmotor paneel BB 00 396F2 (10)(0e) 

Hoofdmotor BB kast MK co 39BF6 (1 Cr):(2 e) 

39CF8 co CO Stuurinrichting 

39DF2 Reserve 

Stuurstroom Hydroliek CO 39DF4 

Hydroliekventielen CO 00 39DF6 

Ballast tank meting.  00 00 39DF8 

39EF2 Reserve 

39EF4 Reserve 

39EF6 CO 00 Kraanstuur 

39EF8 Reserve 

39FF1 Reserve 

co Hoofdmotor paneel SB 

39BF8 Hoofdmotor SB kast MK 

39CF2 Volvo perspomp paneel 

39CF4 BB straathofkast MI< 

39CF6 SB straathofkast MK 

39FF2 Navigatie verlichting 

eitkirokc4svik Uw ‘es/ 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

Gemeten waarden zijn in Mega Ohms 

1 

Groep nummer: Naam: Plus Min 

39BF4 co 

CO 

co 00 

00 03 

co 00 

Edisonstraat 1, 8861 NA ijailingen 1Tel.: +31(0)517-416 6001 Fax: 4-31(0)517-419 076 1 EmaJ1 iinMetbratiwer.n1 www.pietbtotrwer.n1 
leenwatden nr.: 01059435101W nr.: N1.0097,98.626.801 	  

De vokjec,k "•eijnys~vIcn o7n impvilg.13£0P.M1.4fgerrem teveingsvcomaMentzteilerecdc ettkOR(A11132M). COWAIMEMS,k. kkfflaoreVocma-  &rt!gstatia‘iewok Commxoten 

232460 
WIK • HARLINGEN . OEN HELDER • PALMA DE MALLORCA 

00 00 



232460 
URN * HARUNGEN • OEN HUM PAUMA 0E MAIAORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 

Gemeten waardes zijn in MO 

Kast: 
	

Verdeelkast achterschip  400VAC - 3 met of zonder Nul 

ten opzichte van PE 

Groep nummer:  Naam: 12 13 N 

8F3 00 co Hogedrukspuit 

8F5 00 DO Airco unit co CO 

8F7 00 03 00 Stuurmachine 

9F1 00 00 Op Oliekoeler 

9F3 
	

Onderverd. Verblijf CO CO 00 

9F5 00 CO Compressor CO 

9F7 
	

Zwenklier transportband 160 160 160 

10F1 Reserve 

11F1 00 Hydrofoor 00 00 

11F2 
	

Verlichting binnen 

11F4 
	

Verlichting binnen 

00 00 00 

co 00 00 

11F5 00 Boordnetlader 24V 00 CO 

11F6 03 CO GMDSS 00 

11F8 00 CV 09 00 

12F1  Wcd MK achter  19,7  19,7  19,7 

12F2 Wcd stuurstand 3,8 3,8 3,8 

12F4 115 Kombuis 115 115 

12F5 03 Smering SB CO CO 

12F6 CO Smering BB 00 co 

12F8 

14w 4040 pAtiher bt, elekfrdecluvik 

Reserve 

K.v.K. Lee-waf-dell nl.: 010594351131W nr.: Nt.01197.96.626.801 
oe vatende femitafflocowarden lijo wolocofflowir ksiOlgpe+ Abgernme towoosovooftwarcietowolkiende 
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w gege potHher 41, etekfrokcivák 
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Leeuwarden or.: 01059435 j BTW nr.: N10097.98.626.801Kggi-W-,;-',W,  
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232460 URN 	HAR41NGEN •• DEN HELDER • PM tc1A DE MALLORCA 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

['AMIN EN 

Gemeten waardes zijn in MO 

Kast: 
	

Verdeelkast achterschip  400VAC - 3 ^ met of zonder Nul 

ten opzichte van PE 

11 L2 L3 N Groep nummer:  Naam: 

13F7 Werklichten hal lampen 00 CO CO 

13F8 Werklichten gaslampen 00 CO 00 

14F1 Verlichting buiten CO 00 CO 

8 



Uw- gedtp 	r rdekirtileduva 
Edisonsuaal 1, 8861 NA Hal-blagen 	(31(9)517-416 MTO 1 Faue 31(4)517-419 076 I ErnOt 	etkouw¢i.n1 www.pietbtouwer.nt 

Leeuwarden nr.: 010594351 BTW nr.:NL.0097,98.826,841 
De vulgorde icefirffivogivosidea r vaotorpassin; Bei ?H: Algemene tevering~~trotalleicidotttlogen 	 waai 	 .omstontfittn (AYK). 

UIER • HARLINGEN • OEN HELDER • PALM DE PiglOkCia 

0174 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 

Gemeten waardes zijn in IVIC) 

5 

Kast: 
	

Verdeelkast voorschip  400VAC - 3 — met of zonder Nul 

ten opzichte van PE 

11 L2 13 N Groep nummer:  Naam: 

F1 Reserve 

F2 Compressor 00 CO 00 00 

F3 Lenspomp II 00 00 00 00 

Dekwaspomp 03 CO 00 • 00 F4 

Ballastpomp 240 240 240 240 F5 

F6 
	

Lenspomp visruim ob co 00 00 

F7 Reserve 

F8 Reserve 

F9 Reserve 

F10 Reserve 

F11 Reserve 

F12 350 350 350 Lenspomp I 350 

F13 03 CO 00 Koeling 03 

F14 00 CO CO 00 Kattenpomp 

F15 00 00 00 Smeerpomp 00 

F16 110 110 110 110 Ankerlier 

F17 Reserve 

00 00 00 00 Wcd1 16A F18 

F19 8 11 Wcd2 16A 0,75 

F20 00 

F21 

232460 

MK ventilator 1 ob CO 03 CO 

Trafo 3 CO 00 00 



0174 

Kast: 

PIET BROUWER 
ELEKTROTECHNIEK 

HARLINGEN 

Gemeten waardes zijn in MCI  

Verdeelkast voorschip 400VAC - 3 ^ met of zonder Nul 

ten opzichte van PE 

11 L2 L3 Groep nummer:  Naam: 

F22 40 40 40 40 MK ventilator 2 

F23 127 120 384 Wcd 3 32A 

F24 00 (1142e) Trafo T2 

F25 (1g2e) Trafo T2 

F26 CO 

Verlichting koeling 	 0,87 

Wcd bij deur + pompkamer 	 24 

Wcd 230V MK nabij kast 
	 4,5 

Dekverlichting mast voor 	 00 

Verlichting MK voor 	 co 

Verlichting generator ruimte 	 1,45 

Verlichting pompkamer 	 00 

Stuur sterdriehoek 230V 
	

CO 

F27 0,87 

F28 24 

F29 4,5 

F30 CO 

F31 00 

F32 1,45 

F33 00 

F34 00 

Dekverlichting 00 

232460 

totW geik Ariner 41, dekirdeduvik 
Edisanstraat 1, 8861 NA flarlingen 1 Tel.: .31(0)517-416 6001Fax: +31(0)517-419 076 1 (0;41 	11motiwer.ni 1 w w.ple4brouwer.nl  
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donderdag 24 juni 2021 Datum 

Tijd ochtend 

Den Helder of Harlingen Locatie 

Schip/vismerk SCHILLHORN / HA 36 

Type inspectie Vervolginspectie, zie het inspectierapport van 
dhr. 	(10)(20 	dd. 15-06-2021 

To: 	(10)(10)(2e)  1 Meromar Seafoods B.V.' 
From: 	visserij 
Sent 	Fri 6/18/2021 7:37:43 AM 
Subject 21-06-24 Bevestiging inspectie HA 36 
Received: 	Fri 6/18/2021 7:37:43 AM 
Flyer coronamaatregelen aan boord.pdf 

-2){2e meromar.n11 
	 0175 

Geachte  41,0yzej  
Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze aan. Het werk 
gaat door, maar op een andere manier. 
Bijgaand treft u een flyer aan. Het is de bedoeling dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed doorleest en 
de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
U dient de flyer uit te printen en te ondertekenen en voordat de inspecteur aan boord stapt, moet u de 
ondertekende flyer aan de inspecteur overhandigen. 
Er worden kosten voor een vergeefse reis in rekening gebracht als: 
- de ondertekende flyer niet aan de inspecteur overhandigd wordt. In dit geval stapt de inspecteur niet aan boord 
voor de noodzakelijke inspecties. 
- tijdens de inspectie blijkt dat de regels niet worden nageleefd. In dit geval zal de inspecteur de inspectie afbreken. 
De kosten voor deze vergeefse reis bedragen C 328,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Aanvullende inspecties: 
V marcus lifenet oefening 
V proeflenzen met 2 pompen 
V noodsturen 

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

(10X2,0«; 
Ondersteunend medewerker Toezicht 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Ondersteuning en Afhandeling 

Sdieepvaart 

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

T 088 489 00 00 

231785 



Kmgooilent.n1 
www.ilent.n1  
Van: 

0175 

Meromar Seafoods B.V. 
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 10:54 
Aan: visserij 	 
CC: 	 ) - ILT 
Onderwerp: Re: Bevestiging inspectie HA 36 dd. 15-06-2021 & 22-06-2021 
Goedemorgen, 
Graag even contact over de herinspectie waarbij de tekortkomingen zijn opgelost. 

Regards  (10',  (10)(2e) 

Send from my mobile phone 

231785 



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: ,,11-1,0)(2C1)l LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0178 

Inspectiegegevens: 

le Inspecteur:(p0)(2 	(10)(2e) I 	RapportNr: 	41 	 Inspectieperiode: 	 3 

2e Inspecteur (101(Zei te) 	 Periode(Cyclus): 	 6 

Inspectiedatum: 	24-6-2021 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLH0RN 	Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	17-8-1993 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VigNr. Omschrijving 
	 Akk. ILT 

33 	1 	certificaten geviseerd. Radiorapport wordt nog ingestuurd maar is gekeard en opmerkingen nagelopen 	 ii 

35 	1 	Deficiency van radiorapport verholpen maar nog geen nieuw formulier ingediend. 	 ‘ell 

35 	2 	Kan geen aanmelding/EIAPP/techn.file etc vinden op de 0-schijf. Nakijken op kantoor of dit wel in hardcopy in  
scheepsmap ligt. 

36 	1 	Eigen Verklaring ontvangen. Jaarlijks kan afgeboekt worden in BRS  

38 	1 	N.a.v. coOrdinmatieoverleg certificaten + 1 mnd; t/m 30-06-2021 

40 	1 	Schip voldoet aan BWMC 

41 	1 	Nieuwe set certificaten afgeven. 	 _J 

Uitgevoerde inspectie 

Uitstel: 	Uitgevoerd J/N: Uitsteldaturn: 

Herinspectie 	 NVT 	 24-6-2021 

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

Klassecertificaat 	 Nvt (_) Geviseerd 	Verlengd ;i;) Vernieuwen 

Certificaat van 	 Geviseerd 	Verlengd 	Vernieuwen 
Overeenstemming 

Klassecertificaat 	 Geviseerd 	Verlengd ) Vernieuwen 	 31-8-2021 

Certificaat van 	 (7) Geviseerd : Verlengd :-1) Vernieuwen 	 31-8-2021 
Overeenstemming 

Opmerkingen: 

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

35 	1 	Rapportage afname alarmeringen en proefdraaiprotocol doormailen 	Voor einde 	Schriftelijk 	i 
inspectieperiode afmelden 

231787 

Insp. locatie: 	Den Helder 



ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EN/ Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: 131 (0)70 456 40 40 
E-Mail: 1(10)(20ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0178 

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

Schipper: 

35 	2 	Alarmering op beide hoofdmotoren niet comform wetgeving( zie 
	Zie onderstaand Nw afspraak 

lijstuelectrische voorzieningen motoren visserij") 
	

verslag 	maken 

36 	1 	Keuringsrapport CFK (21/08) graag schriftelijk afmelden bij ILT 
	

Schriftelijk 
afmelden 

40 	1 	Diktemeting casco, voorpiek schot & stortkoker meenemen, rapportage 
	

Voor einde 	Schriftelijk 
	

T 

indienen bij ILT 
	

inspectieperiode afmelden 

40 	4 	Verlichting: heklicht/ noodverlichting herstellen waar nodig. 	 Voor einde 	Verzoek 
	T 

inspectieperiode herinspectie 

40 	5 	Magnetisch kompas laten keuren, compenseren en nieuwe deviatietabel, 	Voor einde 	Schriftelijk 
certificaat indienen 
	

inspectieperiode afmelden 

40 	17 	Plan van aanpak maken voor onderhoud/herstel BB/SB drijver, ballast tanks -. Herstel voor: 
	

T 

open, schoonmaken, ontroesten, conserveren 
	

31-12-2022 

40 	19 	Voor aanpassing lenssysteem wijzigingsformulier en lensschema indienen 
ter keur 

41 	1 	Smeerleiding roerkoning BB in Ap tank herstellen (SB ook controleren) 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
afmelden 

41 	2 	Terkortkomingen meggerrapport herstellen 
	 Voor vertrek 	Schriftelijk 

afmelden 

Verslag 
Datum: 24-6-2021 

	
Korte omschrijving: Herinspectie 

Restpunten afgenomen. Proeflensen in orde. Vuurpijlen 6x 10-2024. AP tank 88 in orde. 

Certificaten aan boord verlengd. Nieuwe set kan worden afgegeven. 

Datum: 15-6-2021 	Korte omschrijving: Vernieuwing 

Gezien en i/o; Radio Al doi 10/06/21, kraan 28/05/21, Navigatie, NUC lichten, luchthoorn, wachtalarm met doormelding, HRU's exp 
09/22, Reddingsboeien, bilgealarm MK achter SB & BB, 

Datum: 15-6-2021 	Korte omschrijving: Inwendig 5 jrls 

Gezien: Voorpiek, Ballast tank voorschip, gasolie tank SB & drinkwater tank SB. Zie opmerkingen. 

Datum: 15-6-2021 	Korte omschrijving: DZ 5 jaarlijks 

15-06-2021  (lege)  IR 40; Schip afgespoten bij Damen: Casco, Schroeven, Roeren in orde (BB Roer vernieuwd), genoeg zink aanwezig, 
overboord afsluiters gezien (2x moet worden hersteld), Anker & ketting i/o. Huiddikte meting word uitgevoerd door MME (rapportage 
volgt) & Meggertest is gedaan. 

231787 
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0179 To: 	visserij (10)(29)@ILenT.nlj 
From: 	(10)(2e) 10)(2e (10)(20 	- ILT 
Sent 	Thur 7/1/2021 2:37:08 PM 
Subject FW: Alarmering HA 36 
Received: 	Thur 7/1/2021 2.37:10 PM 
PR19065 HA-36 SB C18 TA rapport T2P00750.pdf 
PR19066 HA 36 BB C18 TA rapport T2P00575 16-9-2019.pdf 

Vriendelijke groet, 
(10X2e) 
	(10X») 	Inspecteur 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

postadres: Postbus 16191 I 2500 BD Den Haag 
bezoekadres: Rijksinspectiekantoor 

Westelijke Parallelweg 4 13331 EW Zwijndrecht 

T ramplat"  
m mffloomt-A  
iffigaimej,- , 11.,tikin_,t.  

www.ifent.nr  
https://twitter.com/#!/InspectielenT  

Van: 	c1();(10)(2iY) I Meromar Seafoods B.V. 
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 17:49 
Aan: (10)(2e)  110)(2e  (10)(2e) 1-  ILT  
CC:(10)(2e@outlook.com' ; 

	(10)(2e) @gmail.com  
Onderwerp: FW: Alarmering HA 36 
Hol cipXïe) 
Hierbij info over de hoofdmotoren en koppelingen. 
De Caterpillar sensor op de koppeling HOMO BB is later vervangen. 
Mocht je vragen en of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

(19)(2»,  

MEROMált 
h s 	• z is 

This message is intended for the use of the addressee and may co ntain information that is p rivneged and/or confidental. 1f you are not the intended recipient, you 
are hereby nofified that any d ssemination, distribution or copying of the infonnafion co ntained in this message is strictty unautborized and prohibited. if you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-rnad and delete the message from your system. 

Van: 	(10)(2e) 	I  iM(2e)  @yes bv.nl] 
Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 17:23 
Aan:  (1010X2e) 1 Meromar Seafoods B  V. qMe@ meromar.nl> 
CC: HA 36 1 Meromar Seafoods B.V. .(0)(2,0g) meromar.nl> 
Onderwerp: Alarmering HA 36 

Hallo  :10)(2e 
Had deze vorige week ook al verstuurd, heb je deze nu wel binnen?? 
Met vriendelijke aroet /  Kind Regards, 
r 	(10)(2e)   

231788 
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Yerseke Engine Services BV 
Kreeft  21 4401 NZ Yerseke 

0)(2giyesby. n1  
W: www.yesbv.n1  
T: 	(10)(2e) 
Service & Trading Cate rpilla r Engi nes 

231788 



YERSEKE ENGINE SERVICES 

MARINE POWER 

Service & 
Trading 

Engines 

0180 
NIET WIJZIGEN !! ISO 9001:2015 — KF.44-01 Revisiedatum : 1 november 2018 NIET WIJZIGEN !! 

TA rapport 
Naam klant 
Naam schip 
Locatie 
Datum 
Monteur 
Project 
Element 
Toepassing 
Motor locatie 
Type motor 
Serienummer 
Arr.nummer 
Perf spet 
Draaiuren 
software ecm 
gemiddelde belasting (ecm) 
totaal brandstofverbruik (ecm) 
toegepaste smeer olie 
carter inhoud 
toegepaste koelmiddel 
antivries gehalte 
inhibitor gehalte 

Keerkoppeling fabrikant 
Serie nummer 
Arrangement nummer 
Ratio 

Meromar Seafoods BV 
HA-36 
Haven Yerseke 
16-9-2019 

(10)(2e) 
PR19065 
200 
Keerkoppeling 
SB 
Caterpillar Cl 8 
T2P00750 
320-9805 
OK-8268 
30085 

33% 
952011L 
Mobil 15W40 

Twin Disc 

alarm waardes 
Controlepunten 
koelwater temp LT 
koelwater niveau LT 
Koelwater temp HT 
Koelwater niveau HT 
smeerolie druk 
smeerolie temp 
brandstof druk 
lucht inlaat temp 
hoog toeren 
Keerkoppeling druk 
keerkoppeling temperatuur  

I A 	S 	setp A 

✓ werkt 
✓ 103 Deg 
✓ werkt 
✓ 100 kPa 

✓ 200 kPa 
✓ 70 Deg 
X 	2070 RPM 
✓ 1500 kPa 
✓ 80 deg 

setp S I 	. opmerkingen, alarm uit ecm of extern 
NVT 
extern 
ecm, getest met potmeter ivm verzegeling ECM 
extern 
extern 
NVT 
ecm, getest met potmeter ivm verzegeling ECM 
ecm, getest met potmeter ivm verzegeling ECM 
ecm fabneksopgave, niet getest ivm verzegeling ECM 
extern 
ecm, getest met potmeter ivm verzegeling ECM 

indien er noodpompen gemonteerd zijn dan noteren setpoint activering en pomp testen bij stilstaande 
motor en waarde opschrijven 

V = werking goed, X = vereist aandacht, A= alarm, Sr- stop 	 pagina 1/2 
www.yesbv.nl  

Handboek NEN-1309001:2015 opgesteld door Yerseke Engine Services B.V. 

232336 



0180 
NIET WIJZIGEN !! ISO 9001:2015 — KF.44-01 Revisiedatum : 1 november 2018 NIET WIJZIGEN !! 

meetwaardes 
Controlepunten 	 waarde eenheid 	 opmerkingen 

motor roken 
trillingsdemper/pully/v-snaarlbelt 
turbocharger/uitlaat bypass klep 
flexible koppeling 
cilinderkop/klep geleiders/veren 
klepspeling inlaat 	 v 	 0,015 	inch 
klepspeling uitlaat 	 v 	 0,03 	inch 
LT/lucht systeem lekkages 
temperatuur aangezogen lucht 	 36 deg C 
luchtfilters restrictie 	 kPa 
boost druk 	 146 kPa 
air temp aftercooler in/uit 	 154/52 	deg C 
kw temp LT in/uit 	 41144 	deg C 
LT kw pomp lekkage 
uitlaat leiding isolatie 
uitlaat leiding systeem (toestand) 
uitlaat temp voor turbo rechts 	 237 deg C 
uitlaat temp na turbo (stack) r 	 350 deg C 
HT kw systeem lekkages 
koelwater peil 
koelwater verontreiniging 
HT kw pomp lekkage 
HT kw in/uit 	 67/83 	deg C 
HT pomp kw temp uit 	 75 deg C 
brandstof systeem lekkages 
Racor/Separ controle bacterie/water v 
brandstof druk 	 617 kPa 
brandstof temp in/uit 	 28/62 	deg C 
verstuivers/injectors 
governer 
toerental low idle/high idle 	v 	650/1800 	rpm 
toerental full load 	 v 	 1855 	rpm 
brandstof verbruik full load 	 80 	UH 
smeeroliesysteem lekkages 
smeeroliepeil 
water in olie 
smeerolie druk 	 480 kPa 
smeerolie specificatie 
smeer olie verbuik 	 v 	 L @ H 
smeerolieverversings termijn 	v 	 uur 
smeeroliefilters (toestand of restrictie) 	 kPa 
smeer olie temp carter 	 89 deg C 
smeerolie temp oliekoeler in/uit 	 98/89 	deg C 
Carter druk 	 2 	cm 
electrisch toestand kabelboom 
werking startmotor 
werking dynamo 
keerkoppeling werking 
Keerkoppeling druk 	 4080 kPa 
Keerkoppeling temperatuur 	 38 deg C 
keerkoppeling inschakeltijd 	 sec 

V = werking goed, X = vereist aandacht, A= alarm, S= stop 	 pagina 2/2 _ _ 
www.yesbv.n1 

Handboek NEN-IS09001:2015 opgesteld door Yerseke Engine Services B.V. 

232336 



Service & 
Trading 

intiïizOir :1,11 
Engines 

0181 

TA rapport 
Naam klant 
Naam schip 
Locatie 
Datum 
Monteur 
Project 
Element 
Toepassing 
Motor locatie 
Type motor 
Serienummer 
Arr.nummer 
Perf spec 
Draaiuren 
software ecm 
gemiddelde belasting (ecm) 
totaal brandstofverbruik (ecm) 
toegepaste smeer olie 
carter inhoud 
toegepaste koelmiddel 
antivries gehalte 
inhibitor gehalte 

Keerkoppeling fabrikant 
Serie nummer 
Arrangement nummer 
Ratio 

Meromar Seafoods BV 
HA-36 
Yerseke 
16-9-2019  

PR19066 
200 
Keerkoppeling 
BB 
C18 
T2P00575 
320-9805 
OK-8268 
28720 
364-5974 
40% 
1088687 
Mobile 15W40 
70L 
Gulf coolant 40 
-25 
nvt 

Twin disc 
5KV300 
MG-5114DC 
4,17/1 

alarm waardes 
Controlepunten 
koelwater temp LT 
koelwater niveau LT 
Koelwater temp HT 
Koelwater niveau HT 
smeerolie druk 
smeerolie temp 
brandstof druk 
lucht inlaat temp 
hoog toeren 
Keerkoppeling druk 
keerkoppeling temperatuur  

j 	A 	S 	setp A 	setp S j 	opmerkingen, alarm uit ecm of extern 
NVT 

✓ werkt 	 extern 
✓ 103 Deg 	ecm, getest niet potmeter ivm verzegeling ECM 
✓ werkt 	 extern 
✓ 100 kPa 	extern 

NVT 
✓ 200 kPa 	ecm, getest met potmeter ivm verzegeling ECM 
✓ 70 Deg 	 ecm, getest met potmeter ivm verzegeling ECM 
X 	2070 RPM 	ecm fabneksopgave, niet getest ivm verzegeling ECM 
✓ 1500 kPa 	extern 
✓ 80 deg 	 ecm, getest met potmeter ivm verzegeling ECM 

indien er noodpompen gemonteerd zijn dan noteren setpoint activering en pomp testen bij stilstaande 
motor en waarde opschrijven 

V = werking goed, X = vereist aandacht, A= alarm, S= stop 	 pagina 1/2 
www.yesbv.nl  

232339 



0181 

meetwaardes 
Controlepunten 	 1 

	 waarde eenheid 	 opmerkingen 

motor roken 
trillingsdemper/pully/v-snaar/belt 
turbocharger/uitlaat bypass klep 
flexible koppeling 
cilinderkop/klep geleiders/veren 
klepspeling inlaat 
klepspeling uitlaat 
LTIlucht systeem lekkages 
temperatuur aangezogen lucht 
luchtfilters restrictie 
boost druk 
air temp aftercooler in/uit 
kw temp LT inluit 
LT kw pomp lekkage 
uitlaat leiding isolatie 
uitlaat leiding systeem (toestand) 
uitlaat temp voor turbo links/rechts 
uitlaat temp na turbo (stack)1/r 
HT kw systeem lekkages 
koelwater peil 
koelwater verontreiniging 
HT kw pomp lekkage 
HT kw in/uit 
HT pomp kw temp uit 
brandstof systeem lekkages 
Racor/Separ controle bacterie/water 
brandstof druk 
brandstof temp in/uit 
verstuivers/injectors 
governer 
toerental low idle/high idle 
toerental full load 
brandstof verbruik full load 
smeeroliesysteem lekkages 
smeeroliepeil 
water in olie 
smeerolie druk 
smeerolie specificatie 
smeer olie verbuik 
smeerolieverversings termijn 
smeeroliefilters (toestand of restrictie) 
smeer olie temp carter 
smeerolie temp oliekoeler in/uit 
Carter druk 
electrisch toestand kabelboom 
werking startmotor 
werking dynamo 
keerkoppeling werking 
Keerkoppeling druk 
Keerkoppeling temperatuur 
keerkoppeling inschakeltijd 

v 
v 	 geteste trillings demper 
v 	 reman turbo 
v 	 gecontroleerd 
v 	 reman cilinderkop 
v 
	 0,015 inch 

v 	 0,03 inch 
v 
v 	 31 deg C 
v 	 0 	kPa nieuwe luchtfilter 
v 	 150 kPa 
v 	160/58 	deg C 
v 	54/59 	deg C 
v 	 nieuwe pomp 

x 	 mist div stukken 
v 
nvt 
	 deg C 

nvt 
	 deg C 

v 
v 
v 
v 	 nieuwe pomp 
v 
	88/79 	deg C 

v 	 81 deg C 
v 
v 	 nieuwe filters 
v 	 655 kPa 
v 	26/32 	deg C 
v 	 nieuwe injectoren 

v 	700/1890 rpm 
v 	 1850 rpm 
v 	 85 UH 
v 
v 
v 
v 	 468 kPa 
v 
	 15W40 

v 
	 0 L H 

v 	 250 	uur na revisie 
v 	 0 kPa 
v 	 87 deg C 
v 	91/87 	deg C 
v 	 1 CM 
v 
v 
v 
v 

x 	4080 kPa hij heeft een kapotte sensor 
v 	 45 deg C 

sec 

V = werking goed, X = vereist aandacht, A= alarm, S= stop 	 pagina 2/2 

www.yesbv.nl  
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0182 To: 	visser110)(20)@ILenT.nl]  
From: 	(10)(2e) (10)(2e (10)(2e)  ) - ILT 
Sent 	Thur 7/1/2021 2:37:48 PM 
Subject FW: HA36 dikte meting 
Received: 	Thur 7/1/2021 2:37:50 PM 
rapportage 001.pdf 

Vriendelijke groet,  
(10)(2el 	(10)(2e) 	Inspecteur 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

postadres: Postbus 16191 1 2500 BD I Den Haag 
bezoekadres: Rijksinspectiekantoor 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW Zwijndrecht 

T 088-4890000  
M  
I 	 0010) '?1,2..',~ 

www.ilent.n  
hups:///wipei .coni/41/InspeclieLenT 
Van: 	.(10;(10)(20) 1  Meromar Seafoods B.V. 

Verzonden: dinsdag 29 juni 2021 17:09 
Aan:  (10)(20)  il0)(2e  (10)(20)  ) - ILT ; 10)(2e 
CC: HA 36 1 Meromar Seafoods B.V. ; 

outlook.com' 
@gmail.com ( I0)(2e) 

Onderwerp: RE: 21-06-24 HA36 nr41 EvN LD 
Goedemiddag (19X.0) , 
Hierbij wat paperassen die je nog nodig was_ 
In de bijlage het diktemetingsrapport. 
Zoals al doorgegeven hebben we het stuk huid voor de afsluiter van de visbuis vervangen omdat die aan de 
onderkant behoorlijk versleten was en rap verder slijt. 
Ook hebben we de afsluiter vervangen die in de pompkamer zit en we hebben de keuringspapieren van 
Damen dredging, ik weet niet of je die nodig hebt? 
Zoals al geconstateerd wordt het voorpiekschot dunner. We hebben hem laten conserveren. 
Als we moeten vervangen dan is dat een operatie want hij zit tegen het voorpiekschot aan. Is dubbelen een 
optie? Of eventueel een nieuw voorpiekschot maken in de kettingbak? 
Met de punten 35 9O 	bezig met YES en ze zijn er van overtuigd dat ze het opgestuurd hebben maar ik heb 
daar nog geen bevestiging van_ Ik blijf er achteraan gaan_ 
Het kompas wordt vrijdag onder handen genomen en als ik de papieren heb dan stuur ik die door. 
De rest loopt of is al opgelost. 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. 
Hierbij de CFK keuring. 

231789 



ilentnij (10)(2e) 	,10)(2e 	(10)(2e) 	- ILT 	(10)(2e) 

Verzonden: vrijdag 25 juni 2021 12:13 

Aan: 	(10 (.10)(2e) I Meromar Seafoods B.V. 110)(20@meromannk 

Onderwerp: 21-06-24 HA36 nr41 EvN LD 

Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

(10 (10)(2e) 

EROMáR 
SE OODS 

0182 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidem5a1.1f you are not the intended recipient, you 
are hereby nolified that any dissemination, distribution or copying of the information confained in this message is strictly unauthorized and prohibited. if you have 
received this message in error, plea se notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

Beste  10)(2e  , 
Hierbij het rapport van gisteren. 
Vriendelijke groet, 

;'n 	(10)(20) 	Inspecteur 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

231789 

10)(2e ( t0)(2e goutlook.com' goutlook.com> 

FSSC 22000 



0182 Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

postadres: Postbus 16191 2500 BD 1 Den Haag 
bezoekadres: Rijksinspectiekantoor 

Westelijke Parallelweg 4 13331 LW Zwijndrecht 

T 088-4890000  
( 0)(241>  

I 	(1 0)(245) 	• 	.nl 
www.ilent.n  

littpsinwitter.com/#!flnsoectieLenT  

Dit bericht kan eformatie bevatten die niet voor u is bestemd. Inden u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de 
afzonder te melden en het bericht te verwijderen_ De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan hot 
elektronisch verzenden van berichten. 	 • 

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

231789 
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MATERIAAL METINGEN TESTGROEP 

MIME GROUP 

4 	 rk
% 

 

DiS11.11101i 
11VA 1 1P3 

NON DESTRUCTIVE TESTING REPORT 
NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK RAPPORT 
Client: 	Damen Shiprepair Harlingen BV Klant: 

MM order nr.: ND 2107951 

Project: 
Project: 

Report no. TA688817366 Rapport nr. 	 mv.° 
Page 1 of 5 

Vissersschip '11A 36 Schillhorn" 

Test tocation: 	Damen Shiprepair Harlingen BV Plaats onderzoek: 

Order number: 62101937 Order nummer: 

Subject: 
-- Onderwerp: 	Wanddikte metingen 

Reference client: 	(10)(2e) 	j 
Referentie klant: 

Subject no.: 
Werkstuk nr.: 

Request no.: 
Opdracht nr.: 

Specification: ASME V + EN 14127 + RToD T0202 Specificatie: 

Acceptance: 
Acceptatie: 

Examination: 	Wanddikte metingen Soort onderzoek: 
Drawing no.: 
Tekening. nr.: 

"edel. type: Grade A Materiaal soort: 

Weid protest; n.v.t. Las methode: 

Heat treat: 
Warmtebeh.: 

Material thickn.: 
Materiaal dikte: 

Weld preparation: n.v.t. Las voorbewerking: 

n.v.t. 

Gemeten 

ULTRASONIC EXA/AINAT1ON 
ULTRASOON ONDERZOEK UT 

Equipment: 
Apparaat: 

Cattration blak: 
Standaard ijkblok: 

Time base range: 
Meetbereik: 

Procedure: 
Procedure MM 45100 E 

Sonatest 55 250 

Trappenplaat 

0-20 mm, 0-50mm. 

Revision: 15 Revisie: 

ID.No.: MM4076 

Sensitivity: 
Versterking: 

Reference block: 	 Trappenplaat Referentfe ijkblok: 

Transfer con. (dB): 
Oppervlakte verlies (dB): 

Demping reference (tiBrm): 
Demping referentie (681m): 

Demping object (diihn): 
Demping object (dB/n): 

Couplant: 
Koppelmiddel: Waterbasis Surface conditien: 

Oppervlakte gesteldhetd: 

Probes / Tasters  

Acceptabel j Object temperature: 20'C Temperatuur object 

Crystal size: 
Kristal afmeting: 
Frequency (MHz): 
Frequentie (intz):  
Angle(')/fridex: 
Hoek(*)/index: 
Serial no.: 
Serie nr.: 
Part examined: 
Onderzochte gedeelte: 

Type: 
f ypo: 

0 10 mm 

Olympus DL 

1198882 

0 

4 

Volgens opgave klant: - Doorvoer zuigpijp 
- Vlak en huid van het schip 
- Schot in Ankerbak 
- De afvoer bijvangst 
- Zee inlaat, bakboord en stuurboord. 

Welder(s)/Lasser(s) : 

RernarkslOpmerkingen: 

Time and/or date of examination: 16-06-2021 Tijd en/of datum van onderzoek: 
Resu(t according to procedure and acceptance criteria: — 
Resultaat volgens procedure en acceptatiecdteria: 	Zie venrolgblad With reportable indications • n .v. t Met rapporteerbare indicaties'  : 
InspeCtorfinSpecteur(s) Level: Manufacturer/Fabrikant: Client/Klant: Cert.Authority/Keur instantie: 

U T
-R

ev
.w

18
.3

 t  AtE 
TESTGROEIP / NO0 

SKO 

Date of report: 
Rapport datum: 16-06-2021  

Fabr. date/time: 
Fabr. datum/tijd: 

Date: 
Datum: 

Date: 
Datum: 

Released by / uitgegeven door: Materiaal Metingen Testgreep BV • Offices: Ftidderterk, Beverwijk, Hengelo, Dintelmond, ifeerenveen, Eindhoven - www.mme-group.com/contact  
• The applied version is speciffed In the procedure. / De toegepaste verste is vastgelegd in de procedure. 

232351 



0183 

232351 

MATERIAAL METINGEN TESTGROEP 

MME GROUP 

PHOTO SHEET 
FOTOBLAD Page 2 of 5 MM order nr.: ND 2107951 TA6.8881 7366 Rapport nr. 	 rev.0 

Report no. 

Ins. • tortin.. - zeur lev• • 

Wanddikte metingen aan de zuigpijp, het gedeelte voor de afdichtklep. Weergave van de metingen. 

De Afvoer bijvangst, bovenaanzicht. 
De wanddikte boven de waterlijn 19,5 mm., ter plaatse van de corrosie 

313,0 mm. en beneden 18.5 mm. 

5 

P 
il 

Date of report: 
Ra 	t datum: 16.06-2021 

(10)(2e) 

1.v1 	i L. Al 
TES 

(10)(2e) 

Date: 
Datum: 

Client/Klant: 

De Afvoer bijvangst, onderaanzicht. 

Manufacturerf Fabrikant: Cert.Authority/Keur instantie: 

Date: 
Datum: 



Page 3 of 5 MM order nr.: ND 2107951 

0183 

232351 

FO
T
O

 V
O

LG
 Re

v.
8 

111111 

DAME GROUP 

PHOTO SHEET 
FOTOBLAD 

MATERIAAL METINGEN TESTGROEP , 	, 	•••":"" 
#a)*A  IJ( CIIIM 

fivA I V) 

TA688817366 Report no. 
Rapport nr. 	 rev.0  

Level: Inspector/Inspecteur(s) 

(10)(2e) 

Wanddikte metingen aan het schot in de ankerbak, stuurboord. 
De dikte variëert van 6,0 (boven) tot 4,0 mm (beneden t.o.v. corrosie). 

Wanddikte metingen aan het schot in de ankerbak, bakboord. 
De dikte variëert van 6,0 (boven) tot 4,0 mm(beneden t.p.v. corrosie). 

Wanddikte metingen aan zee inlaat, stuurboord. 

Manufacturer / Fabrikant: 

Date: 
Datum: 

Client/ Klant: Cert.AuthorIty/Keur Instantie: 

Date: 
Datum: 

Wanddikte metingen aan zee inlaat, bakboord. 

(10)(20) 
i«) 

Date of report: 
Rapport datum: 16.06-2021 Date: 

Datum: 



Het voorschip bakboord zijde, wanddikte metingen aan de huid en vlak: 
deze varieert van 12,0 tot 8,0mm. 

Het achterschip bakboordzijde, wanddikte metingen aan 
de huid en vlak: ±8.Omm. 

Het middenschip bakboord zijde, wanddikte metingen aan de huid en 
vlak: deze varieert van 8.1 tot 7.9mm. 

inspector/Inspecteur(s) 	Levet: 	Manufacturer/Fabrikant: 	 Client/Klant: 	 Cert.Authority/Keur instantie: 
(10j 

(10)(2e) 

iVU\ s 1 	 •,r 
TEST' :- it.-1 NDO 

(10)(2e) 
SKO 

Date: 	 Date: 	 Date: 
Datum: 	 Datum: 	 Datum: 

0 

.9. 
(10)(2e) 

Date of report: 
Rapport datum: 16-06-2021 
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Het achterschip stuurboord zijde, wanddikte metingen aan 
de huid en vlak: variëert van 10,0 tot 7,9 mm. 

Het middenschip stuurboord zijde, wanddikte metingen aan 
de huid en vtak:variëert van 8,4 tot 7,9 mm. 

Het voorschip stuurboord zijde, wanddikte metingen aan de huid en 
vlak: deze variëert van 8.1 tot 8,0mm. 

Inspector/inspecteur(s) 	Level: 

(10)(2e) 

s. 	,1i-kt. let  riNum 
FISTGF(OEP / NDO 

tOXZea  
`,<C) . 	Rep.nr.:3336 

Date of report: 
Rapport datum: 

Manufacturer/Fabrikant: 

Date: 
Datum: 

Cert.Authority/Keur nstantie: 

(10)(2e) 

1Jdtt. 	 i Date: 
Datum: 	 j Datum: 16-06-2021 

Ctient/Klant: 



1 Meromar Seafoods B.V.' 10)(2e @meromar.nl] 
visserij 
Mon 7/26/2021 4:32:41 PM 
RE: Accus 

Received: 	Mon 7/26/2021 4:32:42 PM 

0184 To: 
From: 
Sent 
Subject 

10) (10)(20 

CVVrirltf) 
111STA1'EAE-i: F 
'SF At C>C3f), 

FSSC 22000 

Goede middag meneer (10)(2e), 
Bedankt voor uw email. Ik stuur uw mail door naar de afdeling coordinatie vis waarin dit wordt besproken. 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
Medewerker Toezicht 

Ondersteuning & Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

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

T 088-4890000  
Van: 	(10)(10)(20 1 Meromar Seafoods B.V. 

Verzonden: maandag 26 juli 2021 15:55 
Aan: visserij 
Onderwerp: Accus 
Goedemiddag, 
Gelet op de veranderingen in de regelgeving voor het vissen in N2000 zijn wij van plan om ons schip aan te 
passen. 
Graag vernemen wij van u hoe ILenT staat in het elektrisch voorstuwen van schepen alsmede de daarbij 
behorende accupakketten. 
Hij horen graag van u. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is p rivileged and/or confidenfial. if you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any dissemination, ctistribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. 1f you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

231790 



Meromar Seafoods B.V.110)(2e ta meromar.nl] 0185 To: 
From: 

(10) 
	(ze) 

visserij 

Tijd ochtend 

Harlingen — Damen Shipyards Locatie 

Schip/vismerk SCHILLHORN / HA 36 

Vernieuwen certificaten Type inspectie 

dinsdag 15 juni 2021 & dinsdag 22 juni 2021 Datum 

Sent 	Fri 5/28/2021 3:01:39 PM 
Subject 21-06-22 Bevestiging inspectie HA 36 
Received: 	Fri 5/28/2021 3:01:39 PM 
Flyer coronamaatregelen aan boord.pdf 

Geachte 	(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 C 328,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Aanvullende inspecties: 
Droogzetting (5-jaarlijks) 
Hellingproef (10-jaarlijks) 
SS-inwendig (tanks) 

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

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

Scheepvaart 

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

T 088 489 00 00 

K-131M~ 

231791 



www.ilent.n) 
Van: 

0185 
I Meromar Seafoods B.V. (10; (10)(2e) 

FSSC  22000 

Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 10:10 
Aan: visserij 
CC: HA 36 1 Meromar Seafoods B.V. ; 	 ha36 
Onderwerp: afspraak HA 36 
Goedemorgen, 
Graag willen wij een afspraak maken voor de verlenging van de certificaten van de HA 36. 
Naar verwachting zullen we droog gaan in Harlingen bij Damen Shipyards in week 24 of 25. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

MEROMR 
s 	OODS B.V. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain infonnation that is p rivfieged and/or confidenijal.lf you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any d ssemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. Ff you have 
received this message in error, plea se notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

231791 



Cr A'Iflri~ 
StY, tA•!;AKF, 
Sf Ar(rit) 
MSC 

FSSC 22000 

0187 To: 	coord in atievis 	(10)(29) 	@ILenT.ni] 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 7/26/2021 4:31:02 PM 
Subject FW: Accus 
Received: 	Mon 7/26/2021 4:31:02 PM 

Goede middag, 
Kunnen jullie dit bespreken en terugkoppelen? Ik sla deze mail op bij HA 36 en VLI 5. Ik laat weten dat ik dit zijn mail doorstuur 
naar dit overleg. 
Fijne avond, en bedankt alvast. 
Groet 
Van: 	(10 (10)(2e I Meromar Seafoods B.V. 

Verzonden: maandag 26 juli 2021 15:55 
Aan: visserij 
Onderwerp: Accus 

Goedemiddag, 
Gelet op de veranderingen in de regelgeving voor het vissen in N2000 zijn wij van plan om ons schip aan te 
passen. 
Graag vernemen wij van u hoe ILenT staat in het elektrisch voorstuwen van schepen alsmede de daarbij 
behorende accupakketten. 
Hij horen graag van u. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

t19)12‘?i, 

MEROWAR 
SE 	513.V. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain infomiation that is p rivdeged and/or co nfidental. if you are not the intended recipient, you 
are hereby nofified that any dissemination, distribufion or copying of the informafion co ntained in this message is strictly unauthorized and prohibited. if you have 
received this message in error, please notify the eender by reply e-mail and delete the message from your system. 
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(10)(2g) To: 	tekeningenkeur.scheepvaarti 	 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 8/12/2021 6:22:12 PM 
Subject 21-07-29 TER KEUR Stabiliteitsberekening HA 36 
Received: 	Thur 8/12/2021 6:22:00 PM 
1015 HA36 'Schillhorn.  Stabiliteitsboek.pdf 

Beste collega, 

Graag keuren. 

Apr: 668215 
ID: 26090 

Groet, 

Van: 	f (10)(2e) (  (10)(2e)  @gaastmeerdesign.nl> 
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 12:00 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.nl> 
CC: 	(10X10)(2v) .410)(20@meromar.nl>;(10)(2e@outlook.com  
Onderwerp: Stabiliteitsberekening HA36 'Schillhorn' 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgevoegd, ter keur, het stabiliteitsboek van de HA36 'Schillhorn' van Meromar Seafoods. 

Als er vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet / kind regards 
(10)(2e) 

Gaastmeer Yachtdesign, Naval Architecture & Engineering. 

Langstraat 3, 8611 JN 
Gaastm eer 
Nederland 

T: +31 (0i. (19)(20V  
W: www.ciaastmeerdesiqn.ni  
:- (10)(2e) .:0qaastmeerdesiqn.nl 

liff 
The contents of this email is intended for the named addressee only The email conta ins information that may be 
confidential and privileged. Unless you are the named addressee (or authorized to receive for the addressee) you 
may not copy or use t, or disciose t to anyone else. Gaastmeer Design is neither liable for tnproper or incomplete 
transmission of the information conta (ried in the emelt, nor for any delay in ts roceipt. If you rec,eisrod t in error, 
please notify us immediately and trien destroy d. 

231793 
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