
0330 To: 	visserij 10)(29 @ILenT.nl]  
From: 	(10)(2e),10)(28 (10)(2e) ) - ILT 
Sent 	Tue 4/1/ 	 12:15:33 PM 
Subject 20-04-01 info mbt droogzetting HA 36 week 14-2020 
Received: 	Tue 4/14/2020 12:15:37 PM 
IMG 1048.ipq 
Factuur 20800282.pdf 
IMG 1091.ipq 
IMG 1096.ipq 
IMG 1098.ipq 
IMG 1099.ipq 
IMG 1100,jpg 
IMG 1101.ipq 
IMG 1102.ipq 
IMG 1103.ipq 
IMG 1104.ipq 
IMG 1105.ipq 
IMG 1106.ipg 
2020020.pdf 

Dames, 
Hierbij nog wat info van de HA36. Graag op de 0-schijf opslaan. 

Vriendelijke groet, 

Van: 	 Meromar Seafoods B.V. *Q/igefritnieromar nl> 
Datum: dinsdag 14 apr. 2020 12:28 PM 
Aan: (150(20 

,
I010 	) -  ILT < 	  lentall> 

Kopieil0X2  outlook.com  41909Aoutlook com> 
Onderwerp: Droogzetting HA 36 week 14-2020 

Goedemiddag 
Buiten de dingen die ik je al gestuurd heb, heb ik nog de volgende info. 
De afdichting van de boegschroef was niet braaf. Zie foto. 
Mede door een stuk net is de afdichting kapot  gegaan. En de as  ook. 
Die hebben we dus vervangen. Zie factuur van 	(10)(2e) 	in de bijlage. 
De cilinderpennen zijn vernieuwd van de roeren omdat die lichte speling hadden. 
Ik heb nog wat foto's bijgevoegd. 
Ook zijn de hydraulische slangen vernieuwd. Daar heb ik geen foto's van. Wel een factuur. Ook in de bijlage. 
Mocht je nog vragen hebben dan horen we dat graag. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look  at our company brochure. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidential. lf you are not the intended recipient, you are hereby notified that 
any dissemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictiy unauthorized and prohibited. IE you have received this message in error, please notify the 
sender by reply e-mail and delete the massage from your system. 
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(10)(2e) 

Waalbandijk 129 
6651 KB Druten 

T +31(0)487 51 55 44 

1 vww.gerlienvantiem.com  
giRaterlienvantiern.com  
K.v.K. nr. 10039468 
BTW nr. NL 8057.56,772,1301 

Meromar fishing 
MS Harlingen 36 
Celsiustraat 15 
8861 NE Harlingen 
Netherlands 

Bedrag excl. BTW : € 
BTW 21% over € (10)(1c) (10)(1c) 

Totaal te voldoen € 

0332 

De Gerlien van Tiem 
"  

Scheepsreparatie - Nieuwbouw 

 

Uw referentie 	: MS Harlingen 36 
	

Factuurdatum : 07-04-2020 
Opdrachtnummer : 	 Factuurnummer : 20800282 
Opdrachtdatum 	 Debiteurnummer : 	1002842 

Omschrijving 	 Aantal Eenheid 	Prijs/eenheid 
	

Bedrag 

(10)(1c) Wij berekenen u reparatieset schroefas voor de 
boegschroefinstallatie, aan u geleverd d.d. 01-04-2020 te Druten, 
volgens bijlage. 

EORI-nummer: NL801911631 

Uw BTW-nummer: I 
	

(10)(1c)   

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Bij betaling vermelden: 20800282 / 1002842 

op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten Overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORSVMRDEN van toepassing, 
zoals deze luiden volgens de op de achterzdde afgedrukte tekst. De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenSt tevens kosteloos toegezonden. 

232622 
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omschrijving 
- door u opgehaald 01-04-2020 

Schroefas compleet 
Faqlager 22213 
Faqklembus H 313 
Faqlacier 51115 
RVS afstandsbus 
Walkerseal 57/60 
Onderdeksel 130 
Bovendeksel 
0-ring 113 x 3 
Afsluitband 
Vetnippel M6 x 30 
Oliekeerrinq 70-90-10 
0-ring 60 
RVS schroef M6 x 16 
RVS schroef M6 x 20 
Afstandsrinq 14 
Kabelbinder 
Faglacier 22212 
HB-rinq 3 110 
Br. Onderhuis 
o-rinq102 x 3,5 

aant 

6 

2 

6 

2 

1 
1 
1 

3 

2 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

stuks 
stuks 
stuks 
stuks 

stuks 
stuks 
stuks 

stuks 
stuks 
stuks 

stuks 
stuks 

stuks 

stuks 
stuks 
stuks 
stuks 

stuks 

stuks 

eenh p/eenh prijs' 

1 
2 

stuks 
stuks 

C 

Totaal 21 % BTW 

Te voldoen C 

Totaal excl. BTW 

0332 

De Ger iert van Tiern bv 
cheepsreparatie Nieuwbouw 

MS Harlingen 36 

Deb.nr.: 1002842 

bijlage 

Betreft: levering reparatieset schroefas boegschroefinstallatie 01-04-2020, te Druten 
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Meromar Fishing B.V. 
Celciusstraat 15 
8861NE Harlingen (1021§0arineserviceharlingen.n1 

www.nlarineserviceharlingen.nl  

(20),:giA  

Marine Service Vierlingen 
Groen van Prinstererstraat 65 
8862 AB Harlingen 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

21% 

0344 

FACTUUR 
Datum: 	 02-04-2020 
Factuumummer: 	2020020 
Uw kenmerk: 	Stuurwerk HA-36 

Aantal 	Code 	Omschrijving 	 Totaal 	BTW 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FA1OSLS-FAIOSLS9 1=3000 	€ 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FAIOSLS-FAIOSLS9 L=3500 	€ 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FAIOSLS-FA1OSLS9 L=3750 	€ 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FAIOSLS-FAIOSLS9 L=4400 	€ 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FAIOSLS-FAIOSLS9 L=3300 	€ 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FA1OSLS-FA1OSLS9 L=3900 	€ 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FA1OSLS-FA1OSLS9 L=4400 	€ 

1 	840173 	GATES SLANG CM2T10 FA1OSLS-FA1OSLS9 L=5000 	€ 

4 	000100 	Vervangen slangen stuurcilinders 	 E 

	

Totaal excl BTW 	E 

	

BTW Hoog 21% (E 1.780,56) 	E 

Totaal te betalen 	€ 

Gelieve te betalen binnen 30 dagen o.v.v het factuurnummer.L 	(10)(2e) 
	

t.n.v. 
Marine Service Harlingen 

KvK 01150708 Btw nummer NL001449981B42 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAAR-
DEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.' 

lid 
koninklijke metaalunie 

232660 



Geachte 

0345 To: 	visserijj(10)(29)@ILenT.nl]  
From: 	(10)(2e)10)(2e)  (10)(2e)  ) - ILT 
Sent 	Tue 4/14/202 4:24:27 PM 
Subject FW: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 
Received: 	Tue 4/14/2020 4:24:28 PM 

Laatste berichtje voor de 0-schijf. 

Groetjes 

Vriendelijke groet, 

(10)(2e).  

Van: 	 sot 	 (dilent.nl> 
Datum: dinsdag 14 apr. 2020 5:03 PM 
Aan: 	(10X40)(291 1 Meromar Seafoods R.V. CO(28 •rjmerorear.n1> 
Kopie: 	0)(29) 	a ilent.n1 	(10(29) 	dilent .111>, (1(00 
Onderwerp: RE: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 

-ILT 
	

(ittlent.nl> 

Bedankt voor de informatie. 
Vanuit het oogpunt van ongevallenonderzoek, sluit de ILT dit incident af. 
Met vriendelijke groet,  
40)(0  

Senior inspecteur- Ongevalsonderzoeker 

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

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Westelijke Parallelweg 4 1 3331. EW 1 Zwijndrecht 
Postbus 16191 2500 BI) 1 Den Haag 

T (4-31) 088 489 0000  
M I :OM tox2gP,g4  goomito~ 
http://www.ilent.n1  

Van: 	j 	Meromar Seafoods B.V. 
Verzonden: maandag 6 april 2020 09:18 
Aan:  (10)(20  @ilent.n1  
CC: (10)(20  ii10)(2 	(10)(2e)  ) - ILT 
Onderwerp: RE: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 
Goedemorgen, 
In de bijlage de door u gevraagde informatie. 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

MEROMAR 
S 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidentie]. 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, please notify the 
m^arm ' neply e-mail and delete the message from your system. 

231907 



0345 
CtilliriE0 
505(AMAR(.1.. 
SICAFOOD 
MSC orl FSSC  22000 
Van: 	(10)(29) 	@ilent .n1 	(10)(2g) 

Verzonden: woensdag 1 april 2020 17:14 
Oilent.nl] 

Aan: 	(10;(10)(2e) 1 Meromar Seafoods B.V. a 0 2 @mero ar,nI> 

CC: 	(10)(29) 	@ilent.nl 
Onderwerp: HA 36 Schillhorn en vastzitten op zandbank 

Geachte 
Vanmiddag heb ik u via de telefoon gesproken. 
Het ging over de Schillhorn en het vastzitten met de boeg op een zandbank. 

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

1. Statement van de kapitein ten aanzien van de gronding 
2. Kopie van een deel van de zeekaart met positie van gronding erop zichtbaar. 

3. Eventueel meer uitleg/schetsjes op bovengenoemde zeekaart 
^^-' lendelijke groet, 

(1 0)(2e (10)(2e).  1 
Senior inspecteur - Ongevalsonderzoeker 

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

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie leefomgeving en Transport 

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

T (+31) 088 489 0000  
M I 	(10)(2e) 	 
1_,A4,9)(2e1..&4@iie t.n1 
http://www.ilent.ni  

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

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

(10)(2e) 

231907 



visserij 
outlook.comT10)(25,@outlook.comj 0350 To: 

From: 

fl FS 

Sent 	Wed 5/6/2020 8:20:10 AM 
Subject 20-05-04 GEKEURD Ballastschema HA 36 
Received: 	Wed 5/6/2020 8:20:11 AM 
26090 HA 36 Brief schemas 01-20.pdf 
26090 HA 36 Ballast schema.pdf 

Geachte meneer/mevrouw, 
Hierbij doe ik u in de bijlage(n) het keuringsresultaat toekomen. 
Ik verzoek u deze mail met bijlage(n) door te sturen naar uw opdrachtgever ván dit project. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(20 
Ondersteunend medewerker Toezicht 

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

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

T 088 489 00 00 
'ti]lent nl 

www.ilent.n1 

Van: 10)(2eha36  .410)(29@outlook.com> 
Verzonden: dinsdag  5 februari 2019 16:14 
Aan: visserij <cioxM@ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: Ballastschema HA 36 

Goede middag, 
Bij deze stuur ik u de schematische tekening van ballast systeem HA36. 
Mvg, 

(10)(2e) 
HA 36 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

MEROMált 
44ssia.:„..S.W.DeDS13.V. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged andtor confidential. if you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any ffissemination, distribution or copying of the informafion contained in this message is strictly unauthonzed and prohibited. 1f you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-man and delete the massage from your system. 
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0353 To: 	[11:12e1@meromar.n1110)(2e@meromar.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 6/4/2020 11:34:24 AM 
Subject 20-06-04 Coronamaatregelen Visserij HA 36 
Received: 	Thur 6/4/2020 11:34:00 AM 
19-09-16 HA 36 nr 35 MB kantoor.pdf 
SCHILLHORN - HA 36.pdf 
04-06-2020 Coronamaatregelen Visserii.pdf 
Eisen rapportage endoscopisch onderzoek hoofdmotoren vissersschepen.pdf 
Inspectierapportage droogzetting.docx 
Verklaring eigenaar schepen groter dan 24 meter V1 230420 FORM (1 ).docx  

Geachte heer/mevrouw, 

Voor meer informatie over het vervolg van de aangepaste werkwijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ten 
aanzien van de certificering van uw vaartuig verwijs ik u naar de volgende bijlagen. 
1. Informatiebrief '04-06-2020 Coronamaatregelen Visserij' 
2. Het laatste inspectierapport van uw schip 
3. De herinneringsbrief 
4. Verklaring eigenaar van schepen groter dan 24 meter. 

Ook ontvangt u de rapportage waarin de eisen staan beschreven waaraan een endoscopisch onderzoek moet voldoen. 
Indien de medewerkers van ILT aangeven dat er geen inspecteur bij de endoscopie aanwezig zal zijn, verzoek ik u ook deze 
rapportage door de monteur van de motorfabrikant in te laten vullen. 

Ten slotte ontvangt u een inspectierapport wat u kunt gebruiken indien het schip gepland staat voor een droogzetting. 
Indien de medewerkers van ILT aangeven dat er geen inspecteur bij de droogzetting aanwezig zal zijn, verzoek ik u ook deze 
rapportage door de scheepswerf in te laten vullen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 0)(2. )(2e) 
Teamleider Vergunningverlening Visserij, Scheepsmetingen en Erkenningen 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Scheepvaart 

*x Postbus 16191 1 2500 BD Den Haag 
*u 088 489 00 00 
www.ilent.nl   

231910 



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: P0~ILENT.N1 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Alinisterie van Infrastructuur en Waterstaat 

p.-~rlow2iw-sggl  le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Yerseke 

Inspectieperiode: 

Period e (Cyclu s): 

Inspectiedatum: 

RapportNr: 	35 2 

6 

16-9-2019 

35 

35 	1 	Rapportage afname alarmeringen en proefdraaiprotocol doormallen 

35 	2 	Alarmering op beide hoofdmotoren niet comform wetgeving( zie 
lijst"electrIsche voorzieningen motoren visserij") 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

Zie onderstaand Nw afspraak 
verslag 	maken 

34 	5 	Ra000rage mbt EIAPP onderdelen beide hoofdmotoren mailen nr : 
(10)(2) ilent.nl 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

3 

0354 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 
	

Lengte: 	37,1 
	

Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHORN 
	

Tonnage: 	251 
	

Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Hoofdmotor 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

29 	2 	nu tijdens reparatie van o.a. lenssysteem ook ballastwater systeem 
aanpassen aan ballastwater verdrag. Hier ook tekeningen over insturen ivm 
aanpassingen. (IR32; Schriftelijke afmelding; terugslagklep juist? Geplaatst. 
Aan boord afname ILT) 

33 	1 	nieuwe rapport radiokeuring nog inzenden naar ILT 
	

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

34 	2 	Inspectie uitnodigen voor afname uitlijning beide hoofdmotoren(is reeds 	Voor vertrek 	Schriftelijk 
gebeurd door extern bedrijf) 	 afmelden 

Verslag: 

232541 



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-M a i I: l(10)(2g))ILENT. NL 

Inspectie Leefon►gevi►►g en:Transpo►t 
Afinisterie van Mfraviructunr en it'arersiacit 

0354 

Datum: 16-9-2019 	IR: 35 	 Insp:B 2d  
Korte omschrijving: Proefvaren na motorrevisie 
Omschrijving:  
1609-201 `}(R35: Aan boord voor proefvaren na revisie belde hoofdmotoren (bb: 28735uur sb:30088uur). Van YES zijn 2 monteurs 
aan boord. Motoren ingedraaid volgens indraaiprotocol. Monteur YES maakt protocol op en stuurt dit door. Alarmering: er zitten nu single 
alarmeringen op de motoren. Geen vooralarmen en geen stopalarmen??? Motoren zijn in 05-2011 geplaatst Motoren draaien verder 
netjes==> geen bijzonderheden. Puntjes van IR afgenomen waar mogelijk. 
Datum: 9-9.2019 	IR: 34 	 !risp(' 	) 
Korte omschrijving: WT 
Omschrijving: 
e-mailt~outlook.com  
Beide hoofdmotoren worden overhaald door YES. BB  HOMO, draaiueren +/- 28.000, cavitatie schade in blok tpv alle cilinders wordt 
hersteld doorYES. Voeringen --> 3* beginnende vreter, overige voeringen slijtage, cilinder kop wordt vervangen door ruilkop overige 
materialen nieuw, trillingsdemper opgestuurd voor inspectie, YES stuurt rapportage mbt EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
56 HOMO; voeringen slijtage, cavitatieschade in blok tpc cil 5, cilinderkop wordt vervangen door ruilkop, overige materialen nieuw, 
trillingsdemper opgestuurd voorinspectie, YES stuurt rapportage mbt tot EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
MK bilges moeten gereinigd worden van olie en vet. 
Datum: 31-7-2019 	 IR: 33 	 Insp:( 
Korte omschrijving( 	tussentijdse inspecties, hoofdmotoren, vasteblus 
Omschrijving: 

(tOjiget3ciedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;Gekeurd HRU moet vervangen worden 04-2019 
Jaarlijks/ tussentijds: Vaarbevoegdheden, monsterboekjes, medische keuringen, brandblussers+ reddingsvesten, medicijnkist gekeurd, 
proeflensen op visruim 2 pompen ín orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde; nav verlichting, rookmelder MK BB, 
wachtalarm en doorschakeling, uitzicht, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, 
vuurpijlen 6x 07-2021, kraanboek, overlevingspakken, opblaasbare reddingsvesten, lampjes reddingsboeien 3x, licht en drijflijn, 
vloerplaten vast, lensblok gangbaar, tuigage, ankerbal, spuitstuk en brandslang, rubber mat mk, draaiende en warme delen afgeschermd, 
knevels en rubbers etc= io 
Vaste blus: Samen met SRF vaste blusinstllatie afgenomen en goed bevonden. Electrisch waren er een aantal storingen deze zijn opgelost. 
Hoofdmotor: Same niet PON een endoscopie: SB draaiuren rond de 26000 (niet afgelezen) Kleppen ingeslagen afdichting nog goed. Wel 
vuilopbouw klapstelen. Afgesproken dat binnen 1 jaar een koprevisie moet plaats vinden. Voeringen zagen er nog goed uit. Eigenaar 
overweegd om beide motoren te reviseren 
BB hoofdmotor: Draaiuren ongeveer gelijk aan SB: kleppen ook ingeslagen maar op de voeringen van cilinder 1,2 en 4 behoorlijke 
poetsvlekken en toch voorzover zichtbaar beginnende krasvorming. Binnen drie maanden moeten de kppen en voeringen gereviseerd 
worden 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 
Datum: 7-2-2019 	 IR: 32 	 Map: 
Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
07-02-2019 MW IR32; Schriftelijke afmelding constructie stortkoker en plaatsing terugslagklep. Zie correspondentie en opmerkingen. 

Datum: 5-2-2019 	 IR: 31 	 hup: 
Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 	

JJJJ 

Omschrijving: 
05-02-201 	R31; SW Damen, Harlingen schriftelijke afmelding schroefasspeling BB-zijde; 0.9 mm. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afinislerie van Infrastructuur en 11'werstriat 

0354 

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){20ILENT. NL 

Datum: 29-1-2019 	IR: 30 	 Insp:( 
Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Omschrijving: 
29-01-20410)(2eR30; 
Stortkoker; Lassen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aan te helen (opm) en 
resterend in orde. 
Constructie zwenkarm; I-I-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteitsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg; grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 
Datum: 23-1-2019 	IR: 29 	 Insp(: 2e) 

Korte omschrijving: droogzetting/ reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 % 
over) is zink nog goed aanwezig. Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgetast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen , 
schipper let er op dat inwendige lijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 

Datum: 31-8-2018 	IR: 28 	 InSgr 0)(2e) 
Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 
JB Restpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

Datum: 22-8-2018 	IR: 27 	 Insp: 

Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-201 	R 27; 

(1 GX21f)oedge eur doi; 07-08-2018 
RV; JIOB 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF doi; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB doi; 17-08-2018, verbandksit is ter keur .113B ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A SB, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarrn, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOR doe 2021, Jongerna kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; 11 20-07-2018 geen lekkages. 

Datum: 11-1-2018 	IR: 26 	 Insp{ .0)(2e) 
Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-201810)(2e/fl 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade { deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 
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Ii!spectie Leeftungeving en.Trantiort 
Ministerie van Infrastructuur en Winerstem 

0354 

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)(20ILENT. NL 

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar (10)(2ePmeromar.nlf~Poutlook.com  

31-8-2017110)(20  25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen elfgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201/ 	):( 24 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straal buizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slipgen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers / stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en fitter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-2010)(2 R 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkene 513 achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL.: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandbius installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( lste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen Invloed op goede werking. 
WT: 5I3 motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan SB motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 . 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-2015,10)(2eIR22; 
NW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 

Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 
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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: l(10)(201LENT. NL 

Inspectie Leefomgeving en Transpoti 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0354 

20-5-201E09)(2 k 21 
pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-2019j 0)(2e(R20; 
I NW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-201E10)(2 (R 19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker , eigenaar zou nog AB anker Di 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-2015; 	ft18; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-2015,110)(2017; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

13-04-201 0)(2 16; 
Info APR; schip gaat later droog, (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AcIl 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH L  (14x2e)   
Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.J. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 
33 	1 	certificaten geviseerd. Radiorapport wordt nog ingestuurd maar is gekeurd en opmerkingen nagelopen 

	 3 
35 	1 	Deficiency van radiorapport verholpen maar nog geen nieuw formulier ingediend. 

	 IJ 

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. 
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Merornar Shipping B.V. 
Celciusstraat 15 
8861 NE Harlingen 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
IIT/Scheepvaart 
Vergunningen Zeevaart 
Vkrestelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 
2500 DO Den liaag 
www.ilent.n1 

0355 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat 

>Retouradres Postbus 16191 2500 BD Dén Haag 

T 088 489 00 00 
glint2Q)KenT.nl  

Datum 	03-03-2020 
Onderwerp Certificaten 

Geachte heer, mevrouw, 

Uit onze administratie blijkt dat uw certificaten op 31-08-2020 verlo-
pen. 

Scheepsgegevens. 
Scheepsnaam: SCHILLI-itiRN 
Vismerk: HA 36 

In het bijgevoegde overzicht ziet u per type inspectie wanneer deze uitgevoerd 
moet worden. 

Wat moet u doen?.  
Om u tijdig te kunnen voorzien van nieuwe of afgetekende certificaten, 
verzoek ik u om telefonisch contact op te nemen met de ILT voor het 
maken van een afspraak voor een Inspectie. Inspecties kunnen meestal 
binnen 2 tot 4 weken worden ingepland. 

Om de certificaten geldig te houden, moeten de inspecties tussen 01-03-2020 
t/m 31-08-2020 positief te zijn afgerond. 

Om u goed te kunnen voorbereiden op de inspecties, stuur ik u als bijlage een 
overzicht van alle zaken waaraan u aandacht moet besteden vóór de feitelijke 
inspectie. Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert (op staat, keuringsda-
tum en functioneren) en zo nodig vooraf herstelt voor een voorspoedige inspectie 
aan boord. 

Bereikbaarheid planning visserij 
De planning voor inspecties is alleen telefonisch (dus niet per e-mail) bereikbaar 
op maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur t/m 16:00 uur via het telefoon-
nummer 088-489 0000. 

Voor vragen kunt u bellen naar 088-489 00 00 of mailen naar  (lo)(3o pilent.nl, 
vermeld bij alle correspondentie altijd uw vismerk. 

Annuleren afspraak 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn waardoor de gemaakte afspraak niet kan 

Pagina 1 van 2 

232557 



0355 

plaatsvinden, dan kan de afspraak tot 48 uur van tevoren bij ILT/Visserij telefo-
nisch worden geannuleerd. Daarna zullen er annuleringskosten in rekening worden 
gebracht. Het annuleringstarief bedraagt 323,- euro. 

Herinspectie 
Indien tijdens een herinspectie aan boord van een schip blijkt dat eerder gecon-
stateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, wordt voor de volgende 
herinspectie een tarief van € 323,- in rekening gebracht, 

Hoogachtend, 

De Inspecteur ILT/ Scheepvaart 

»Deze brief is niet ondertekend omdat hij automatisch aangemaakt is.<< 
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Certificaten 
aftekenen 
voor 

Nummer Certificaat Geldig tot Afgifte 
datum 

Certificaat van 
Overeenstemming 

5262/2016 (10)(2e) 	I 1 (10)(2e) I 1 	(10)(2e)::.1 

Certificate of 
Classification 

5263/2016 1 	(10)(2e) ( 0)(2e)  1  (1 (2e)  

Vrijstelling 
manoverboord boot 

5264/2016 0)(2e  I 	(10)(2e) 
	

1 1 	(10)(2e)  

Type inspectie 

Droogzetting 5-jaarl. (DZ5) 
Droogzetting tussent. (DZ) 
Hellingproef (HP) 
Hoofdmotor 5-jaarl. (WT) 
Inwendig 5-jaarlijks (Inw) 
Jaarlijks/Tussentijds (Jr1) 
Keerkoppeling (KK) 
Radiokeuring (RK) 
Schroefas 3-jaarlijks (SA) 
Vaste brandblusinst (VBB) 
Vernieuwing 

Inspectie 
vervalt per 
d.d. 
19-05-2020 
23-01-2022 
15-11-2020 
16-09-2024 
19-05-2020 
31-07-2020 
30-08-2022 
07-08-2019 
30-08-2020 
31-07-2024 
13-04-2021 

Inspectie- 
periode 

01-03-2020 t/m 31-08-2020 
01-03-2022 t/m 31-08-2022 
01-03-2021 t/m 31-05-2021 
01-03-2025 t/m 31-08-2025 
01-03-2020 t/m 31-08-2020 
01-03-2020 t/m 31-08-2020 
01-03-2022 t/m 31-08-2022 
01-03-2020 t/m 31-08-2020 
01-03-2020 t/m 31-08-2020 
01-03-2024 t/m 31-08-2024 
01-03-2021 t/m 31-05-2021 

0355 

Certificaten: 

Inspecties: 
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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

Geadresseerde ILT 
Vergunningveriening 
leefomgeving en scheepvaart 
Visserij en scheepsinetingen 

Zwijndrecht 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 
rijinge(a) 
Teamlel der Visserij en 
Scheepsmetingen 

0356 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van lnfrastnictuur en Waterstaat 

Datum 	4 juni 2020 
Betreft 	Maatregelen coronavirus 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze brief informeer ik u over de tijdelijke werkwijze van de ILT i.v.m. de 
coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de certificering van uw schip. 

Hervatten van de inspecties aan boord 
Het is op dit moment nog onbekend wanneer de ILT de inspecties aan boord van 
schepen weer gaat uitvoeren. 
Zodra de inspecties weer uitgevoerd kunnen worden, verwacht de ILT een grote 
vraag. Om lange wachttijden te voorkomen, zal de ILT in bepaalde gevallen 'op 
afstand' certificeren/viseren, dus zonder inspectie of met een korte inspectie aan 
boord. 
Of de ILT-inspecteur straks aan boord komt voor een inspectie, én hoe uitgebreid 
de inspectie zal zijn hangt in hoge mate af van uw medewerking, eventuele 
lopende aanvragen, en in welk inspectiejaar de certificering van uw schip zich 
bevindt. 

Wat vragen wij van u? 
Voordat de ILT-inspecteur bij u aan boord komt voor een inspectie, is het 
noodzakelijk dat de ILT-inspecteur kan zien welke werkzaamheden, keuringen, 
inspecties, etc. reeds zijn uitgevoerd en wat daarvan de resultaten zijn. 
Ik verzoek u om: 

1. 'Verklaring eigenaar' in te vullen en terug te mailen  
Zie de bij deze brief bijgevoegde verklaring. Het verzoek is om Deel A; 
jaarlijkse Inspectie ( le, 2e  en 4e jaarlijks) volledig in te vullen voor 
eventuele vrijstelling en beoordeling van dit onderdeel aan boord. Ik 
verzoek u de genoemde documentatie zo snel mogelijk in te dienen, dus 
ruim voor de einddatum van uw 'Certificaat' of Inspectiewindow'. 

2. Afspraken met servicebedrijven door te geven  
Ondanks dat nog onbekend is per wanneer de ILT weer inspecties op 
schepen gaat uitvoeren, verzoek ik u alle afspraken met werven en andere 
servicebedrijven tijdig aan ons door te geven. 
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Als een inspecteur van de ILT niet bij de inspectie aanwezig kan zijn, dan 
krijgt u dat tijdig te horen. Is dat het geval, dan dient u ook het 
betreffende onderdeel in deel B, of in deel C van de Verklaring Eigenaar, in 
te vullen. De gevraagde rapportages van de scheepswerf en/of 
servicebedrijven,  dient u daar bij te voegen, zodat de ILT die kan 
beoordelen. 

3. Logboek bijhouden  
Een logboek bij te houden van alle werkzaamheden die betrekking 
(kunnen) hebben op de certificering van uw schip (computerprogramma's 
voor onderhoudssystemen, 'Planned Maintenance Systems' kunnen u 
hierbij helpen). 

4. Verslagen, foto's  
Ik verzoek u van alle keuringen en werkzaamheden verslagen te (laten) 
maken. Maak daarbij foto's en eventueel filmpjes. 

Verslagen van keuringen en andere werkzaamheden, kunnen gemaild worden 
naar: 	'le t. nl. Vermeld daarbij altijd het vismerk van uw schip en het 
onderwerp waarop het verslag betrekking heeft. 
Als u voldoet aan bovengenoemde verzoeken, dan kan uw schip snel 
geïnspecteerd en gecertificeerd worden. 

Als u niet/onvoldoende meewerkt 
Indien u niet voldoet aan de hierboven beschreven verzoeken, dan dient de ILT-
inspecteur de vereiste inspecties volledig uit te voeren. Door het opschorten van 
de geldigheid van he~aantal certificaten zal er een wachttijd ontstaan, 
waardoor uw schip mogelijk te laat in aanmerking komt voor een inspectie en 
certificering. 
Bij drukte zal de ILT-inspecteur alleen de droogzetting kunnen uitvoeren en dient 
u voor de overige inspecties een nieuwe afspraak te maken. 
Dit kan leiden tot vertraging bij de certificering van uw schip en, in het uiterste 
geval, tot verlopen certificaten waardoor u niet kunt uitvaren. 

Contact 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de 'LT., wwwilentml. 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 1(10)(2g)Plient,nt of 
088-4890000. 

Mtzt vrianrialíilrp nrnpl- 

Teamleider Visserij en Scheepsmetingen 

ILT 
Vergunningverlening 
leef-omgeving en 
scheepsmetingen 
Visserij en scheepsmetingen 

Datum 
4 juni 2020 

1  Standaard formulieren voor scheepswerven en endoscopie rapportages kunnen bij ILT 
opgevraagd worden, of worden als bijlage toegevoegd bij deze brief. Tot deze tijd kan de 
standaard rapportage van het betreffende bedrijf ingediend worden, mits voldoende 
gespecificeerd naar genoemde onderdelen in de 'Bijlage Verklaring eigenaar'. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Versie: 01 Datum:10-04-2020 

Eisen rapportage endoscopisch onderzoek, ten behoeve van uitstel revisie, hoofdmotoren 
vissersschepen: 

• Naam opdrachtgever. 
• Scheepsnaam. 
• Vismerk. 

• Type motor. 
• Maximaal vermogen. 
• Afgesteld vermogen. 
• Locatie motor. (bakboord, stuurboord, midden) 
• Urenstand klok. 
• draaiuren van de onderdelen zoals o.a. koppen/ 

zuigers/voeringen/drijfstanglagers/hoofdlagers/turbo/trillingsdemper. 
• Smeerolieverbruik per week. 
• Smeerolie analyse. 
• Datum inspectie. 

• Gegevens onderhoudsbedrijf en monteur. 
• Uitgevoerde werkzaamheden. 

• Per geïnspecteerde cilinder de volgende bijzonderheden: 
c Inlaatkleppen. 
c Uitlaatkleppen. 
c Voeringen/hoonpatroon. 
c Verbrandingsruimte. 
c Spuitpatroon. 

Klepveren. 
c Klepgeleiders. 

• Testen motoralarmeringen met gegevens ingestelde waardes. 
• Testen noodstoppen. 

• Conditie flexibele koppeling. 
• Samenvatting/conclusie en aanbeveling monteur. 
• Type en merk endoscoop. 

• Indien mogelijk foto's ter ondersteuning. 

10 april 2020 
Versie 01 
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Versie 3: 16-04-2020 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Inspectierapportage droogzetting tussentijds/vernieuwingsinspectie 

Naar aanleiding van de COVID-19 (Corona) crisis wijkt de ILT tijdelijk af van het normale 
inspectieregime met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving. 

De scheepseigenaar en gezagvoerder zijn ervoor verantwoordelijk dat hun schepen ten allen tijden 
aan de geldende regelgeving blijven voldoen, zoals genoemd in de visservaartuigenbesluiten, de ILT 
klassenrules, of de klassenrules van één van de door de ILT erkende organisaties. 

Onderstaande aandachtspunten vormen normaliter een leidraad welke gelden tijdens een 
droogzetting tussentijdse of een droogzetting vernieuwingsinspectie uitgevoerd door een inspecteur 
van de ILT. 

In deze uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk een droogzetting te laten uitvoeren door een 
werf. Om een leidraad te hebben en eenduidig de droogzetting uit te voeren hebben we een 
formulier ontwikkeld die u na afloop van een inspectie digitaal moet laten invullen door de werf en 
moet insturen naar: (10)(29)@ilent.nl 

Inspectierapportage droogzetting: 

Scheepsnaam Vismerk 

Gegevens werf: 

Bedrijf:  Contactpersoon:  Datum droogzetting:  Handtekening: 

Opdracht werf: inhoud opdracht eigenaar 

Opmerkingen: tussentijds, vernieuwing of reparatie en bijzonderheden 
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Versie 3: 16-04-2020 

Inhoud: 
1 	Foto's onderwaterschip• 	 3 

Vooraanzicht; 	  3 

Achteraanzicht; 	 3 

Bakboord; 	 4 

Stuurboord; 	 4 

2 	Onderzoek onderwaterschip• 	 5 

Toestand romp na afspuiten; 	  5 

Laswerkinspect ie visueel; 	 5 

Boegschroef, straalbuis en Schroefinspectie; 	 5 

Roerinspectie roerhak, evt. tussenlagers, roerkoning; 	 5 

Beun/kimkoeling; 	  5 

Tussentijdse inspectie; Buitenboord afsluiters Iensblok van buitenaf visueel; 	 5 

Vernieuwingsinspectie; Buitenboord afsluiters en lensblok demontage en overhaal; 	5 

Tussentijdse inspectie; Anker en ankerlier werking; 	 6 

Vernieuwingsinspectie; Anker en lier inclusief meting ankerketting (slijtage < 12%) 	 6 

Zink/kathodische bescherming; 	 6 

Stortkoker visueel; 	 6 

3 	Schroefasinspectie- 	 6 

tussentijds: Visueel, afdichting, vet/olie 	 6 

4 	Vernieuwingsinspectie; Schroefas en roer (schroefas Vetgesmeerd 3 jaarlijks, oliebad 5- 
jaarlijks):Speling, conditie, overhaal olieafdichtingen, nieuwe vetpakkingen• 	  6 

Schroefas; 	 6 

Lagers roer; 	 7 

5 	Verfsysteem. 	  7 

6 	Vernieuwingsinspectie: (casco gelijk of ouder dan 15 jaar) huiddiktemeting 	 7 

7 	Uitgevoerde reparaties 	 7 

8 	Bijzonderheden' 	 7 

9 	Bijlages: Zoals Antifouling verklaring, diktemeting, materiaal certificaten, detailfoto's etc 	7 
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Versie 3: 16-04-2020 

1 	Foto's onderwaterschip: 
Vooraanzicht; 

Achteraanzicht; 
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Versie 3: 16-04-2020 

Bakboord; 

Stuurboord; 
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Versie 3: 16-04-2020 

2 	Onderzoek onderwaterschip: 

-toestand romp na afspuiten; 
opmerkingen: 

Laswerkinspecti visueel; 
Opmerkingen: 

. Boegschroef, straalbuis en Schroefinspectie; 
Opmerkingen: 

Roerinspectie roerhak, evt. tussenlagers, roerkoning; 
Opmerkingen: 

Beun/kimkoeling; 
Opmerkingen: 

Tussentijdse inspectie; Buitenboord afsluiters lensblok van buitenaf visueel; 
Opmerkingen: 

Vernieuwingsinspectie; Buitenboord afsluiters en lensblok demontage en overhaal; 
Opmerkingen: 
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Versie 3: 16-04-2020 

Tussentijdse inspectie; Anker en ankerlier werking; 
Opmerkingen: 

Vernieuwingsinspectie; Anker en lier inclusief meting ankerketting (slijtage < 12%) 
Opmerkingen: 

Zink/kathodische bescherming; 
Opmerkingen: 

Stortkoker visueel; 
Opmerkingen: 

3 	Schroefasinspectie: 

tussentijds: Visueel, afdichting, vet/olie 

Opmerkingen: 

4 	Vernieuwingsinspectie; Schroefas en roer (schroefas Vetgesmeerd 3 
jaarlijks, oliebad 5-jaarlijks):Speling, conditie, overhaal olieafdichtingen, nieuwe 
vetpakkingen: 

Schroefas; 

Opmerkingen: Speling boven, onder, bakboord, stuurboord en diameter as 
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Lagers roer; 
Opmerkingen: 

5 	Verfsysteem: 
Opmerkingen: 

6 	Vernieuwingsinspectie: (casco gelijk of ouder dan 15 jaar) huiddikterneting 
Opmerkingen: rapport als bijlage meesturen 

7 	Uitgevoerde reparaties: 
Opmerkingen: 

8 	Bijzonderheden: 
Opmerkingen: 

9 	Bijlages: Zoals Antifouling verklaring, diktemeting, materiaal 
certificaten, detailfoto's etc, 
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Opmerkingen: 
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Inspectie Le.eforngeving en Transport 
Ministerie van infrastructuuren Waterstaat 

Verklaring eigenaar voor (vissers)vaartuigen 
groter dan 24 meter 

Inleiding 
Naar aanleiding van de COVID-19 (Corona) crisis wijkt de ILT tijdelijk af van het normale 
inspectieregime met betrekking tot de geldende wet-, en regelgeving. 

Wat moet u doen? 
1. Voor een; 

• jaarlijkse inspectie vult u deel A in; 
• voor een tussentijdse inspectie vult u de delen A en B in. 
• voor een vernieuwingsinspectie vult u delen A, B en C in. 
• bij een verschoven inspectie-window vult u alleen het betreffende onderdeel 

vermeld onder deel C in (b.v. voor een 5-jaarlijks vaste brandblus of 5- 
' jaarlijks luchtvaten). 

2. U neemt het laatste ILT inspectierapport door en, na eventuele correctie van 
openstaande opmerkingen en gemaakte afspraken binnen de gestelde termijn, 
ondertekend u deze. 

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

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

servicerapportages, dokrapport, afschriften logboeken, evt. foto/videomateriaal, ect. 
naar (10)(29) Oilent.nl.  

De scheepseigenaar en gezagvoerder zijn ervoor verantwoordelijk dat hun schip te-allen 
tijde-aan de geldende regelgeving blijft voldoen, zoals genoemd in de 
visservaartuigenbesluiten, de ILT klassenrules, of de klassenrules van een door de 
minister aangewezen EU-erkend klassenbureau. 
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Deel A - Jaarlijks onderzoek (1', 2' en 4' jaarlijkse onderzoek) 

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

Arbo/tuigage 
Jaarlijkse inspectie laad- en losgerei WLL > 1000kg en hijsmiddelen door een 
bevoegd persoon (een bevoegd persoon is de schipper, of een door de schipper 
aangewezen persoon) 

❑ WLL (Work Load Limit) vermelden op laad- en losgerei. 
Register van laad & losgerei bijgewerkt en afgetekend 
*kopie betreffende pagina indienen 

❑ Noodstoppen vislier en hulplieren testen 
❑ Controle van draden; Let op vleeshaken, corrosie en breuken 
❑ Controle van sluitingen en ogen blokken; geen slijtage meer dan 10% 
❑ Controle op slijtage van lummels gieken 
❑ Vislier; controleren op luchtlekkage en/of hydrauliek olielekkage en bandremmen 
❑ Controle van afvier patenten boomkor (oudere schepen aanwezigheid klapblok) 
❑ Jaarlijkse keuring valbeveiliging, persoonlijke beschermingsmiddelen 
❑ Risico Inventarisatie & Evaluatie (R.I.&E) aan boord en bijgewerkt 

Scheepsbouw 
❑ Gangbaarheid van de waterloos poorten 
❑ Controle waterdichtheid van luiken en deuren (gangbare knevels, scharnieren, 

pakkingen) 
❑ Brandkleppen gangbaar en goed afsluitend 
❑ Brandbluskranen gangbaar 
❑ Vlamdovend gaas in ontluchtingspijp brandstoftanks intact 
❑ Relingwerk en trappen in goede staat 
❑ Nooduitgangen vrij en gangbaar 
❑ Brandwerende deuren, goed sluiten 

CFK (koel- en vriesinstallatie) 
❑ Periodieke keuring koel installatie door STEK erkend bedrijf 

*laatste servicerapport indienen 
❑ Controle alarmeringen van koelinstallatie en eventuele sensoren in de diverse 

ruimtes 

Machinekamer 
Het testen van de volgende items: 
❑ Brandbluspompen 
❑ Generatoren 
❑ Hoofd- en noodstuur inrichting 
❑ Zelfsluitende deuren 
• Afstand bedienbare afsluiters (SOS afsluiters brandstof/hydrauliek) 
❑ Noodverlichting 
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❑ Reddingsvlottenl RV1 
*certificaat indienen Jaarlijks 2,5 jaarlijks 2,5 jaarlijks Jaarlijks 

❑ Reddingsvlotten RV2 
*certificaat indienen Jaarlijks Jaarlijks 2,5 jaarlijks 2,5 jaarlijks 

Datum van inspectie Verval datum 

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

❑ Vuurpijlen 

❑ Lampjes overlevingspakken en 
reddingsvesten 

❑ Hydrostatic Release Units (HRU's 
vlotten) 
❑ Brandblussers en 
brandslangen/nozzles jaarlijkse keuring 
*servicerapport/certificaat indienen 
❑ Boeien / boeilichten / vanglijnen / 
boeirooklichtsignalen (na 2002, > 24 mtr) 

❑ MED vesten 48-uurs regeling jaarlijkse 
keuring 
*servicerapporticertificaat indienen 
❑ Magnetisch kompas, noodverlichting, 
recente deviatietabel controle 

Nvt. Nvt. 

0359 

❑ Noodstoppen 
❑ Testen van alarmeringen van motoren en machinekamer 
❑ Bilge-alarmeringen diverse ruimtes. 
Overig: 
❑ Controle afscherming van draaiende delen 
❑ Isolatie pluspolen dynamo's en startmotoren 
❑ Isolatie van uitlaatgassenleidingen hoofd-, en hulpmotoren en kachel 
❑ Controle van acetyleen- en zuurstofcilinders (slangen, reduceer, vlamdovers) 
❑ Las apparatuur, en overig handgereedschap 
❑ Brandstof-, smeerolie- en waterinstallaties controleren op lekkages 
❑ Proeflenzen met twee onafhankelijke pompen op niet oliehoudende bilgeput 
❑ Draaiurenstand hoofdmotor sinds laatste revisie/vernieuwing 	uren. 

Vaste Brandblusinstallatie MK 
❑ Jaarlijkse keuring uitgevoerd door een brandbeveiligingsfirma van de vaste 

brandblusinstallatie machinekamer *servicerapport/certificaat indienen 

Nautische Uitrusting 
Keuringsdatum en aantallen controleren van de uitrusting: 

Let op: bij ESI vlotten zowel jaarlijkse controle aan boord, als 2,5 jaarlijkse keuring vermelden 
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❑ Bemanningspapieren; monsterboekje, 
medische keuringen, 	 Nvt. 	 Nvt. 
vaarbevoegdheidsbewijzen. 

Controleren van de goede werking van: 
❑ Scheepshoorn 
❑ Navigatieverlichting (incl. NUC en aanvullende visverlichting) 
• Algemeen alarm, wachtalarm (inclusief koppeling piloot en doormelding) 
❑ Brand-, rookmelders inclusief doormelding (advies mee te nemen door 

brandblusfirma in *servicera pport/certificaat) 
❑ Noodverlichting (o.a. radio, MK, vlotten, logies, brug, radio-installatie, etc.) 
❑ Ruitenwissers / slingerruiten 
❑ Nautische boekwerken: o.a. recent bijgewerkte zeekaarten (vaargebied en 

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

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

Jaarlijkse inspectie 'te water laat inrichting' 
❑ Jaarlijkse inspectie van davits "Man Overboord Boot", "Reddingsboten" en/of 

"Strijkbare vlotten" door een erkend Service Bedrijf 

Jaarlijkse oefeningen 
❑ Man overboord oefening / Markus lifenet oefening 
❑ Brandblus oefening 
❑ Oefening schip verlaten 

(let op vermelding in brugjournaal/logboek) 

Marpol 
❑ Schepen > 12 meter moeten borden plaatsen met aanwijzingen "hoe om te gaan 

met vuilnis"***) 
❑ Schepen > 100 GT en/of > 15 personen a/b moeten een Garbage Management 

Plan hebben. 
❑ Schepen > 400 GT en/of > 15 personen a/b moeten een Garbage Record Book 

hebben 
❑ Schepen > 400 GT dienen een SEEMP aan boord te hebben 
❑ Machinekamer bilges schoon en olievrij, oliejournaal ingevuld *indienen laatste 

twee olieafgiftes oliejournaal/bilgeboekje 
❑ Schepen > 400 GT testen leeswater olie reiniger tenzij voorzien van vrijstelling 
❑ Schepen > 400 GT dienen een SOPEP aan boord te hebben en middelen in geval 

van een "Oil spil" 

Verzekering/ liabilities 
❑ Schepen > 300 Gt dienen een Wreck Liability Certificaat aan boord te hebben 

(https://wwwilent.nlionderwerpen/vaartuigen-groter-dan-24-meterkertificaten-vaartuicien--24- 
meterbvrakopruimingsverdrag) 

❑ De reder/eigenaar verifieert of de verzekerings- en aansprakelijkheidsdekkingen 
van kracht blijven na verlenging van de geldigheid van de certificaten zoals 
beschreven in dit document. 
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❑ Eigenaar/schipper oefent een visserijmethode uit waarvoor zijn/haar schip is 
gecertificeerd en goedgekeurd, o.a. met betrekking stabiliteit. 
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Deel B - Tussentijdse inspectie (3' jaarlijkse onderzoek) 

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

Droogzetting tussentijds (minimaal 2 x per 5 jaar/interval max. 36 maanden) 
❑ Inspectie van het onderwaterschip; inclusief schroefas, afdichting, roerwerk 
❑ Visuele inspectie buitenboordafsluiters (zee-inlaat en overboord) 
❑ Conditie brandwerende isolatie (schotten, trappen, nooduitgangen) 
❑ Goede werking van de ankerlier en ankergerei 
❑ Inwendige inspecties van de zichtbare constructie (zonder het openen van tanks) 
❑ Indienen dokrapportage door scheepswerf, verslag aangevuld met foto's en 

eventuele meetrapporten. *servicerapport/dokrapport indienen** 

Schroefas (vetsmering 1 x per 3 jaar, oliebad 1x per 5 jaar) 
Schroefas; controle speling, conditie schroefas op pitting en smering. 
Meetrapport in te dienen door scheepswerf, eventueel aangevuld met foto's 
*servicerapport/dokrapport indienen** 

Nautische uitrusting tussentijds 
• Magnetisch kompas controle op traagheid / overhalen 
❑ Her compensatie magnetisch kompas aan boord bij significante afwijking (4 tot 5 

graden) deviatietabel 

** dokrapportages, servicerapportages en-, of ander ingediend foto-, of video verslagen 
ontheffen ILT niet van het recht om op een later tijdstip nogmaals betreffende items aan 
een inspectie te (laten) onderwerpen. 
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Deel C - Vernieuwingsinspectie (5° jaarlijkse onderzoek) 

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

Arbo/tuigage 5-jaarlijks 
❑ 5-jaarlijkse keuring inspectie laad- en losgerei WLL > 1000kg, inclusief een 

loadtest uitgevoerd door een deskundig persoon (een deskundig persoon is een 
vertegenwoordiger van de dealer/leverancier). *servicerapport/certificaat 
indienen** 

❑ 5-jaarlijkse inspectie uitgevoerd aan de tuigage voor de visserij 
❑ Advies: 5-jaarlijkse blokken load test 

Vaste Brand blusinstallatie MK 5-jaarlijkse keuring 
❑ 5-Jaarlijkse keuring laten uitvoeren door een brandbeveiligingsfirma van de vaste 

brand blusinstallatie van machinekamer volgens geldende regelgeving en 
fa brika ntinstructies. *servicerapport/certificaat indienen** 

Droogzetting 5-jaarlijks 
❑ Inspectie van het onderwaterschip; 

• Huiddiktemeting door externe partij (Casco ouder of gelijk dan 15 jaar) 
*servicerapport/dokrapport indienen** 

• Visuele controle beplating op pitting, controle van laswerk landen en stuiken. 
❑ Buitenboordafsluiters; 

• Zee-inlaat open en eventueel overhalen. 
• Overboord afsluiters minimaal visuele controle vanaf buitenzijde. 

*servicerapport/dokrapport indienen** 
❑ Conditie brandwerende isolatie (schotten, trappen, nooduitgangen) 
❑ Goede werking van de ankerlier controleren 

• Anker en ankerketting uitvloeren en slijtage/speling meten 
*servicerapport/dokrapport indienen** 

• Kettingbak/voorpiekruimte schoonmaken. 
*servicerapport/dokrapport met foto's indienen** 

❑ Inwendige inspecties van niet zichtbare ruimtes, tanks, kofferdammen, 
logiesruimten etc... 
*servicerapport/dokrapport met foto's indienen** 
(Eventueel uitstel in overleg met ILenT.) 

Machinekamer 5 jaarlijks 
❑ Lensmanifold / losse terugslagkleppen inspecteren, schoonmaken en/of overhalen 
❑ Hulpmotoren, aantonen periodiek onderhoud, "auto change-overfunctie, 

alarmeringen en beveiligingen. *servicerapport/certificaat indienen** 

Luchtvaten 5-jaarlijks 
❑ Inwendig reinigen, inspecteren door motorfabrikant. 

*servicerapport/certificaat indienen** 
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❑ Afpersen van luchtvat-veiligheden, of vernieuwing. 
*servicerapport/certificaat indienen** 

Hoofdmotor 5-jaarlijks 
❑ Overhaal volgens fabrikantinstructies, of endoscopierapport motor door 

vertegenwoordiger van de motorfabrikant, aangevuld met eventuele 
onderhoudshistorie, advies vertegenwoordiger motor-fabrikant en 
smeeroliemonsters. *servicerapport/certificaat indienen** 

❑ Testen van hoofd-, en noodbediening. Testen van motoralarmeringen en 
beveiligingen. *servicerapport/certificaat indienen** 

Keerkoppeling / Verstelbare schroef 5-jaarlijks 
❑ Overhaal volgens fa brikantinstructies, of endoscopierapport keerkoppeling door 

vertegenwoordiger van de fabrikant, aangevuld met eventuele 
onderhoudshistorie, advies vertegenwoordiger keerkoppeling-fabrikant en 
smeeroliemonsters. *servicerapport/certificaat indienen** 

❑ Testen van hoofd-, en noodbediening. Testen van keerkoppeling-alarmeringen en 
beveiligingen. *servicerapport/certificaat indienen** 

Inspectie/overhaal 5-jaarlijks 'te water laat inrichting' 
❑ 5-Jaarlijks onderhoud en inspectie van "Te water laat inrichtingen" van "Man 

Overboord Boot", "Reddingsboten" en/of "Strijkbare vlotten" door een erkend 
Service Bedrijf *servicerapport/certificaat indienen** 

Elektrotechnisch 5 jaarlijks 
❑ 5-jaarlijkse meggertest/isolatiemeting door elektrotechnisch servicebedrijf 

*servicerapport/certificaat indienen** 

Marpol 5-jaarlijks 
❑ Lenswaterolie afscheider open en schoongemaakt *servicerapport/certificaat 

indienen** 
❑ 15 ppm monitor getest. *servicerapport/certificaat indienen** 
❑ Motoren na 2000 geplaatst en groter dan 130 kW dienen bij motoroverhaal en/of 

service een componentencheck te ondergaan aan de hand van de Technical File. 
Hiervoor dient de vertegenwoordiger van de motorleverancier een onderdelenlijst 
van te overleggen met gebruikte onderdelen. 
*servicerapport/certificaat indienen** 

Hellingproef 10-jaarlijks 
❑ Hellingproef minimaal lx per 10 jaar uitgevoerd; de datum: 

Of bij "Wijziging Schip" uit te voeren 

" dokrapportages, servicerapportages en-, of ander ingediend foto-, of video verslagen 
ontheffen ILT niet van het recht om op een later tijdstip nogmaals betreffende items aan 
een inspectie te (laten) onderwerpen. 

Versie 1 - 230420 
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Ondertekening 

Ondergetekende verklaartdat: 

hij (zij) deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
ondertekend; hij (zij) zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie kan worden aangemerkt als een valse verklaring en dat dit 
kan leiden tot een aangifte van valsheid in geschrifte ex artikel 225 van het Wetboek 
van Strafrecht; 

• deze verklaring is ondertekend door de daartoe vertegenwoordigingsbevoegde of 
gemachtigde, namens de onderneming;. 
er zich aan boord geen wijzigingen hebben voorgedaan, zoals genoemd in 
bijlage 1; Formulier "Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserijmethode"; 
alle aangekruiste onderdelen/onderwerpen aan boord heeft gecontroleerd, 
geverifieerd en aan een beproeving heeft (laten) onderwerpen, voor zover van 
toepassing zijnde; 
u de ILT per direct op de hoogte brengt van tekortkomingen welke voor uitvaren niet 
hersteld kunnen worden; 
u waar nodig deze verklaring heeft aangevuld met schriftelijke bijlagen, zoals 
keurings-certificaten servicebedrijven, werkrapporten van (onder) aannemers, dok-
rapportages, motorendoscopie-rapportages, overige overhaal-rapportages, etc...., 
eventueel aangevuld zijn met ander schriftelijk-, foto-, of videobewijsmateriaal, 
eventueel aangevuld zijn met een overzicht vanuit uw Onderhoudssysteem, of aan 
boord bijgehouden logboeken. 

Naam 

Functie 

Naam/vismerk schip : 

Datum 

Plaats 

Handtekening 

Verklaring eigenaar, certificaten servicebedrijven, scheepswerfrapportages, dokrapport, 
en overige bijlagen kunnen onder vermelding van Vismerk en onderwerp verzonden 
worden naar i (t0)(20. @ilent.nl. 

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

Versie 1 - 230420 
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Bijlagen 

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

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

16- 

17- 

18- 

19- 

20- 

21- 

22- 

23- 

Versie 1 - 230420 
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COVID-19 Shio Visit Precautiois COVID-19 conditions 

0360 To: 	visserint 16 )'29)@ILenT.n11  
From: 	-10)(2e:i 

Sent: 	Sun 8/2/2020 4:53:58 PM 
Subject: SCHILLHORN - HA36: GMDSS survey 
Received: 	 Sun 8/2/2020 4:54:19 PM 
SCHILLHORN - HA36 ILT.138.05 2020.pdf 
SCHILLHORN - HA36 AIS TEST 2020.pdf 
SCHILLHORN HA36 EPIRB TEST 2020.pdf 

Goede dag, 
Betreft: SCHILLHORN - HA36: GMDSS survey 
Hierbij de forms. 
Met vriendelijke groet, Kind regards, 

(10)(2e) 

Radio Surveyor / Service Engineer 

EFIRaND v‘Al\r%01 
RADIO HOLLAND NETHERLANDS B.V. 
T 1-31 (10)(2e)  wij 	X  
Fmlandweg 66, NL-4455 TE, Nieuwdorp 
Trade rag. 24289885 
E I 11044tri@ rad ioholland.com. www.radioholland.com  

DO YOU KNOWTHE LATEST SOLAS 
REQUIREMENTS FOR FIREFIGHTER 
RADIOS? 
Everyt hing you reed to know about recent clobal 
rnaritime regulations on firefighting cornmunication 

LEARN MORE 

231912 



0361 

Humari Environment and Transport 
tnspectorate 
Ministry ofInfrastructure 
and Water Management 

Report 
GMDSS Radio survey 

Scnd the form to ~ilent.n1 or send to 
Inspectie leefomgeving en Transport / Scheepvaart 
P.O. Box 16191, a5oo EID Den Haag 

Ad &lona' information 
(+31) (0)88 489 00 o0 1 wWat.iientrit 

Details ship 
Name of the ship 	 'SCHIL LHORN 

1.2 	SI nurnber and tailsign 	 126090  	PHJJ 

1.3 	Fishing tegiStration and fh10 ntyrber 	 11-5A 3E5 	 1610061 

r.4 	GY05%tOrlbage. and Len gth of the thip 	 1257 	 137,1 M 

r.5 	Date of keel and Year of build 	 101-01-1981 	j 1982  

1.6 MMS' 	 1245947000  

2 	Sea areas certified to operate 

For Which se3 area1 is the shi p eet neef te,, 	 • A, 	 p A, 112 	 0 are Aa terosting thhery) 
operate in? 	

0 Aa. A2 - tsX4 (5€5) 	1:1 AI 4- A2,  A3 (M5-1117.NIIDP) 0 AI +. Aa + A3 • A4 

Fp 2..9/45 floss A. 	(3 EU 2°Pa/45 -Class te 
n Au 3p02/412ass  C  n 4,2~ Class 

3 	Details survey 
3.1 	Reason fat the radiosurvey 

33 	k tbc ridib instaiiation efficient working 
condition?  

• trátal 	a teriodica1 	Q Renwal 

fl 1,!e-inpection of date:  

—P N° 5.! 	 5.:1) 

232597 

3.3 	Sport fishing vessel 	 0  tintil 3ci (sea  area At) 	 0 Until 35.1,sea area Aa) 

3 4 	ma: criante 	 09uplication 	 Q Shore-baseg maintenance _._ 	...._._.....   

3.5 	Radio station Irce ;ce c.onforie staal situation 	IIII 5hip's name 	 N Chvner ....___.__ 	 —_   

III Caltsign 	 E N1 5451 

3.6 	Strip was inspetted ar.rording to *NO 
	 n Ey ¢co9;'45 	GJ SOLAS 	 0 Commercial Crobbiyessets. 

regulations? 	
Fishery kt 	Q Reptat-lans Sate_ty Seegoinefe4sels - Annex a fl'iz 

• Regobtions garetyjeagaingliessels  - Annex 3 (chips up to x4 rn.) 

Cl ()the.: 

11T. ,  



y 

( 1 

41 

4.a 	Name r 

t. 	P,ace arml 

(Olt ANETHERLAND$  

DE2e(1./9.2Web) 

Tir 

(10)(2e) 

5 
	

Deliciencle`iÍ renTart< 

before 	ure) 	NO 

EriilRADIOND 
aktiO 14ffitiold Notherlando 13,V. 

etzAft-it2eiA  
RookaiNayNDIt 4wvey,Ir 
Camporovinle.8241,-1 5f 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

0361 

Repor GMO dia survey 
fiumo 
	Trttnt~crta  

4D7Hy.( 

e 

5.2 	Ren 	re[[incd 
	

REMAR R EPIRB RENEVVED BV CREW 
-cv) 

53 
	 cte 	 b 

d br 	vrYs'ese^ta4sv^?  

Signatwe 

d's e!-  compe, 

N 21,11e g:geir Ur otéi,_ef rzc TeDresergu 

232597 
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Report GMDSS Radio survey 
Roman ExivIrolarnent and Transport Inspectarate 
Idinice of ;ttfrastmewe andl4inriAlcmogemenr 

7 	Genera! 

71 	There 154 designated holder af aperoptiatc radio ceitiftaie havin ptimary re&gon5ibifity for 
radiacommunications durna distres 

7.2 	On board passencer chips there ia ar i as.signed holde/ c.f appreptiJtesertifitat 	rrning ordy 	 1:3 Yes ❑  Na  ■ NIA 
radiocomrnunications donna distress inddents 

7.3 	Reit-ra able w initiate transrnIssIon of dIstress alert; by GMOSS radio installations orn the p 	;oh fro,,rn whkfl 	■ Yes-  D Na 	❑  NIA 
tfreJilip is normarly navigated • 

7-4 	'There are radio records (log) avadable en board and property kopt 	 El yes p No 

7-5 	Radio ernergency lichting or adequate ilitiminarron of the raditsconv els rol. operating alt GMDSS radio 	 W .... 	.510_ n N/A .  
equoment 

7.5 	Radio installations clearly matked with calisign. MMS! and ether fUltattde5fitufnPets. 	 kip 

7-7 	Adequate and up te date radionautical pubhcations for the intended YoYage 	 i Yes Cl N 

7.8 	There are adequate spart parts and (anis 	 11111.  yes  

7.9 	Existing requIred G MDS5 radio equipment conform MED 95/98 lwhee1mat19 or AdrronIsuation List of Type 	■ Yès p_ IVo DitiA 
qpproved EquiPment 

7.10 Replaced/renewed required c iJSS radio equipMent confor (aug arnendment MW gej98 (wheelmarkl 	111 Yes 0 No D N/A 

8 	Antennas (SES, AIS-VHF, IMF. VN  F, GPS. Navtex, etc.) 

8.1 	Correct siting 
	

III Yes. 0  No 	D. NJA  

8.2 	Correct oetarisation 
	 Ie Yes ❑  No tI N /A 

8.3 	Absence of defects 
	 Yes EI No EI N/A  

S.4 	Correct coasial tablet and connectors 
	

■Yes  0 No  0 NIA 

8.5 	No water penettation int° the antenna cable 
	

1111 .Yes n pia 	1,1JA 

3.5 	Safely away from intertering higtt-poµ•er enen soorces 
	

111 Yes D No C1  

8.7 	1,Vithscand the stram from swayinc a ni:telgen:1n 
	

111 Yes El No 	 NLA 

8.8 	Ir vore antenna, protected against breakage by "wrak Inale 
	

D Yes D eto ■ ivA  

8,9 	Tuner satisfactorily earched 
	

Yes QNv...   11.11 NiA 

8.10 Corrett Insolation 	 EI Yes El No 	MI kiA 

8.11 MF,INE antenna protected aa-ainst heing touched accidentally 
	 0 Yes Cl Ne  IN/A  

8.12 Sate distance to other antennès 
	 ❑  Yes ❑  No. 1 birA_ 

232597 

9 
	

AIS * 

9.1 	Manufacturer 	1 FURUNO 

g.2 Type. 	 (FA-150 

9.3 	AIS operatel 	Mair. $05irte of enercy 	 !11 Yts fi No R h/A, 

- Ernergency source of eneray 	 G' Yes .0 No 

Externar GPS 	 Yes D Na ❑  15/A 

9-4 	Annual test report Cssued (r4PY t(I- he ettozbed V'fl 	 1111 Yes c] Na J3 N/A 

g.5 ineffitientworkingconditign 	 1 Yes C No f]  

Existing saiting aussenyerships gooatengaged in dorrtestir trade maybe exerripted 

;oh. 
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Report GMOSS Radio sun.e5 
iaen Trsironnient andTrm, .t lespe 

Mnlier.eafinTNWzu-ttitar,dWatel,,  

10.5 MC.35 

Primary VHF 

sAn_oR 

looi 

0,0,pe 	Powe j 22 

Fre uency toler,,dtxe 

operate“re. 	 ;.t 

trd 	VHF o,ta4àrIg 
	

p 

eg PCt c 	e; 
	

T•SW.0.(it. 5A 	11 	"me, 

1:,1 Cor ei-1 r-mlablij 

- loCt C 
	attcn E}72 h 	e! 

colt 

àrt t d jud.bitiw 

Pli 	ry VHF DSC controller includin vatchkeeping receiver 

11.2 	 0 

	

- G7 S5 Mant. 	LIRUNO 

	

GNSS Type 	1GP32 

Y,s 0 No Gl NA 

le Y111 0 ivo cï h; 

10 Yes. 	No 

Ik Y n to 

st Yes T3  

et twit_ 

n No 

...• 	0 ivd 	NIA 

▪ Yes II Na n Nqk 

05 Yes 0 No L3 N;A. 

No  

■ Ye5 Cl 

a 

	

C1455 Mio/int, N.MEA box operms !MI]: 
	 Yes 

Ern-ergeey 5 
	

P -ƒ55. 	 tOA 

- Reserve $e, e 	 t 
	

Si Yes P 	NtA 

11,4 	 ttlikeep? 	 E 	= Maie 5001'e 01 eoe y 	 EI YeS  0  No ai TVA 

11,5 MMS! prog,arn 	ceh;.p(dio!icdnce  

tl.r, 	°teil:est s; oe - 	ti 	IJ 

1.7 	Camee date and tim 

(00 red operatief-Tofcc'ltwb  

Cdr,  eareadab;lity d?sWayQrl'it 

	

r 	)issicn 	ch. 70 (checke 	t. 	 n 

	

Carrect r 	 -frigreceiver ftr 

roett t= Cefvis-vaisee 

11,,3 TAhrthkeep;ne,?eceiver opatAt? trainnirety,(brffitWOUtwatdt  

'S..-10cre,ency c rce of enelaY 	 rlyes £3 No 	1111 

Rnene stwee e??eg5 
	

C1 V 	N;3 at NiA 

• Yt5 	r 

55yes _D No C '4,A 

N'A 

gyes 	No 	?4, 

Piek__ 

• Vss 	0 No EI TV ?S 

riNo EINIA _ 

tic 	 1 4 nl IE 

232597 
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Report _ 	GMOSS Radio survey 
Munten Environment and Transport insposturare 
Ministry of Infrestnunir on I Witrer Managememt 

12 	Duplicated VHF 
12.1 Manufatrurer 	! N/A 

na Type 

12_3 Msung 	Output High Power  	 W 	 C Yes in No a ivA 

Reflected Power 	1 	 W 	 .1re..„ 
- Output LoW Powt 	 W 	 0 Yes 0 No  1N/A  

Deolation 	 Hz 	 C -Vet  CI No IR N/A  

- freouensy tolerante  

12.4 Duplieated VHF (oorarts from 	- Main zoutteofenergy 	 C Yes  0 No  1 N/A 

- Emergenry sourse of energy 	 C Yes  D No  II N/A 

• Reserve soort of energy 	 C YeS 0 No IR NJA 

12.5 Control of VHF on ria).0gation bridge sonvernent to th sonning positron 	 0__N_o 11_ NIA 

ia.6 Correct operaton of controls (e.g PTT-switch, squelch, olume. DW. qUirif select 16, etej) 	 t yes n No 	a firn_ 

12.7 Correct roadability display unit 	 E3 	 11 N/A 

12j 	Cotrest opetation OriÇh11t1el6 -l315 

12,9  Correct operanon on thannels for general communicanons 	 C Yes D No II N /A 

No 11 N/A lal° Correct reteption and audibility 	 0 yes  

1 3 	Duplicated VHF DSC con trol le r 
13.1 Manufacuirer and 	i N/A 

type 
(oolyifseperorrd from  
Cluaticefed VHF) 

13.2 Providedvirth automatie position update from: 

-GNS5 Manufasturer 1 NIA 

- GNSS Type 

13.3 GNS-5. inthrding NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 Ye.s 	No 

Emergenc spurts. of energy 	 0 Yes t? No IE  

- Reserve sourre of energery 	 0 YeS n Na • N/A 

13.4 Separated VHF US( tontralter/warthiseeping reseryer opvees from; - Main zoutte of energy 	 0 Yes 0 No  $ 

Emergenty scurce of energy 	 gi Yes 	 No_ til N/A__ 

Reserde zoutte of energy 	 0 Yez 0 No 1 N/A 

13.5 MMSI prograrnmed sonform ship radia licente 	 Cl Yes n Na  S NIA 

13 6 Pioteeted agarnst madvertent arevation of alarm butron(s) 	 0 Yes Cl No I N/A 

13.7 Ce rrett date and time 	 n 'Yes 0 No 1 N/A  

13.8 Correct °pct-anon of controls 	 El Yes ri No 11 N/A 

13 g Correct readability display unit 	 Yet____0.  No 	1111__Al/A 

13.10 (attest transmission ron ch.7o Ethetked by mansof test equipment) 	 Cl lYes Cl No 	rmt 

13.11 Cartest reception en ch.7o itrans-mitted by lest equipment) 	 Cl Yes0 Na 	III N/A 

9.1? Correct visuailaudible 	alarm 	 fl Yes  Cl No .1 N/A 

4.:(• 	-s erf 14 

232597 
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Rep(' GiME155 Radio survey 
tlutrian tilvironr:Wilt2t:4 Transport tuspececitste 
2r:sitity infro:rwtre 	Wi, ter .Wenagen ,,rt 

1 4 
14 3 44arutacturer 

14-2  Type 

3-43 Measurin 12E on 

-Output rtigh Poker 

• Rc1?etted pcnver 

- Frequency talennee 

14_4 Measuring 120 cri 

- Output High Power 

- Rer. eded Nwer 

1,15 M(• operates from, 	• Mnli sau1ce of energy 

Ernergency source of energy 

- Reserve sout.r.f 	rgery 

14,6 Corea antenne euning n MF hand 

Cor ect modulminn on13F and JA 

14.2 Correct opeet (OOI of cardrals 

14.g Correct ra dehetity display WOL 

1430 Corrett opeation on iii<a le142 

14.1r Correct opera:Wis en fraquencies tui genera! Curnr ur3ic.n,o111 

1412 Correct receohon Jrc.1 3t.,4bifity 

15 	MF DSC container including 2187,5 kl-17 watchkeepinq receiver 

15,1 Marruracroter and 	afA - 
typ!: 
(nre"y: ~ratrd 
(rom 21t) 

MF radiotelephony 

1YA 

2182 kHz 

ar 217-(4tla 

w 

	

Y,ts C3 No. 	1 NIA 

❑ Yes p No ----  
❑  Yes 0  Na  W Nfrk 

• Yes 0 Na 	N/A 

0,  Yes 0 Na ■ NrA  

D yes 0 Na ie 

	

C1 Ye, _..C3 Na 	'; 

n Ye3 0 No 	lil ';.,t 

YeS 0 Nu 

0 Yes 0 N 
	•, 

P 
D Yes 0 No a Ni(4 

Cl Yes EI Na IK tijA 

Yes  D No  ■ N/A.  

• Yes ...,_0 No r RIA 

15.2 Provtried .y th automatie pasloon update framr. 

15 3 CiNSS.Manoracte.iter 

15i4 lYPt 	• 

15,5 Seaatated NIF DSC car roller including :ya tchkeeping fe(elYee operates Nam: 

ENS5 inlading NtdE.4 box operare= frelfr 

- Moin source af energy 

- Errietgency so4rce er crierey 

Reserve iOurre Of e nergery  

C7 Ye 0 N* 	N/A 

ry Yes rj..._ 111 R/A.  

D Yes D N2 II rA 

r1 yes q No wi N •A 

1-3 	rn No SI 

D YO3 C Na Ik N/A 

O Yes 0 t40 Ik N/A_ 

vï, 	r-1 l o 	ai ',CA 

O VCS. 0 Na al 1,"4 

c] Yes 0 No .S 1/4M  

0 Yes 0 No *1/A 

• n No ot 114 

htainsou 	af euergy 

-  Errergerrey Soku.(e et ener gy 

Reszrvg .1;.,,vrce of energery 

152 	MMS! praamammed conform strip tadio kante 

15 S Protected against ~vereent uctivation er 31.47111 nurenes) 

15..g alle ce date and time 

1-,t to Correct operation er controls 

1511 Correct readabritzy display unit 

15.r2 Correct ttail, 	len 	al7,5 »iz“tleke by rneens nt test edit 	ent, 

232597 
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Report GMD55 Radio survey 
Mitnan EnífotlmentandTranspurttnspecoaratc 
Atm gry 111,4-ontwart' al,  d Weter Mancynset z 

15.13 (1:11Tectrutptfon on ai87:5 kHz ttransin d by test egutprnent) 
	

17 Yes p No 	 

15_/4 Cotrect snsual7audibie DSC 'alarm 
	

C/ Yes 0 No 	• NIA 

15.15 Watchkeeping ~er is Ne4 en ai87,5 kHz Oniy 	 Cl Yes C_] No 	NJA 

W,stillteep;ng  recei‘,et tJpable of rnairtatrOs terttir.1411.15 watch 	 Yes 	13 No 	1 N/A 

16 	MF/HF radiotelephony induding NBDP 

16.1 MF/It F inanufassure; thi!A 

i6,z Type 

16.3 »OP rnantiracturer 
211(.1 type 
(antyl( sof r4 red from 1 
MFIHF) 

16.4 Pirolay unit 

16.5 NBOF printer 
rnanufactliter 

16.6 type 

16.7 Measurirs 13f on 	a18a MI 	13 Maa 	ia MHZ 	16MHz 	1.1141tr 

- Caput High Fower 	s 
1 	 W 	 W 	W 	 W 	 W 	0 Yes Cl No  II N/A  

- Ftellceted Power 	 W 	 W  	W 	 W 	 W 	p vospt,i9,_ ii112.1.,_.  

- Frequency tolerante t 	 W 	 W 	 W 	 W 	 W 	Cl Ves 0 No  III 182_1 

16.8 ~Swing Ja9 en 	als7.5 bi« 	g419.5 k1k2  

- Output High POWer 	 1‹ 	 W 	 W 	 ti V1,1.4 In No 11 NIA 

- fteflected Power 	t 	 rl Yts 0 No 110 N/A 

16,1 MP,41F inducling NBOP, display unit and printer operaces i'ro Til 	- Main Joyce ot energy 	 0 Yes 0 No 	IIINIA 

Elnet gentysource of ener&ty 	 D Yes D No II Nikk 

- Reserve se-arre 0 eneigery 	 Cl Yes 0 No II N/A 

16.10 C4fTeit antenira Wring in MF band and al HF bands 	 P:Xe!.._.......P N!._,.. 111'ii. 

16.n Correct roodulation en 13£ and MB 	 0 Yes ClNo ar N/A., , _ 

i i3.12 Cetre d opeiation ot controls 	 0 Yes 0 No ei Nak 

16.13 Correct readabikw MfillF dtspla7 wilt 	 t7 Yes 	0...No __ lil NJ..... 

1614 Correct operatien on MrfriF telephony distrens freipieniles 	 Cl  Yes Cl No 	Ni  ri/A 

16,15 Correct operation en frequenties for genera! temmunkations 	 0 Yes a No it flrn 

16.16-  Correct receptie." and audibility 	 D Yes 	0 N o 	IIII Nlik........ 

NOOP.; 

16.17 Answers bad< prograrniried conform chip radio station licence 	 02es n No II NiA 

16.15 Correct operatief] 0 keybeato 	 p_v5___o_Np ...... a N/A _ 

le,Ig Correct readability NBDP display unit 	 D _Yes_ CLNo._ illNIA 

16.zo Correr.t operation raf 1180F unit 	 Cl Yes 0 No 	111 MIA 

16.21 Correct operation ef N Bor ihetrill4zign by terlt with toast radio station 	 C3 Yes  0 N ti 	11 N/A 

t*ss. t gris 

232597 
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Report Gmes5 Radio suivey 
rutt1tfl au d Transpurt- [riapes' tora,t: 

Ali.eiy iiiriaitrigwye uil V.roifi Manp9iYiivit 

7 	 MF/HF DSC controller includingscnning watchkeeping receiver 

17.1 	?,lanutezturer and 	r‘viN 
type 
(eniyit3ipiirati4 
flets!ág/HF).  

q. psc ceetrer,er irdudng., wattfikeep, ',•?g to.ee;ver operar.es= froriv 	•• Main £-C3l:1"Ce en er g,,t 	 n 	0 N., 	wi  NiA  

- tinergency 71‘1 rce'of enere,/ 	 0 VC51 N 	01 

Re5eNe Mati:toof energery 	 fl 

17,3 Pcot,ideri wth abtonyetit posityor. wieme 	 0 Yes n No 	N/A 

174 	Gf55 Manufacturer 

175 Typt 

17.6 GMS inetuding rimEA boy oiaerates frette 	 ur 	 0Yes D 'I ille NjA 

	

Ernergencl3ource energy 	 p_ l'eS _n_ N 	Or N..tA 

	

-  Resen'e 50Wite etrgely 	 D Y,:5 C3 No_._ 	 jA 

17.7 MMS1prograrnessed ca.slornysiliprathe ficenc-e 	 QP4a_ 	NIA 

i. 	 fl Ye3 n No eg NA 

179 	 fl Yes D No  ik N:A 

17.10 Correct creatief) of reni.rols 	 n. Yes  

17,ii Correct readability itspiay unit 	 q yes 	0 Na __ 

17.12 Correct r,rans.rniSsliarl n u3t j ki-1 and f-IF ti$C3k-stre 	nties 	 0 Y 	0  Ne 	NiA 

17.13 Correct roteption pri NIF and di,  05C. t yess Nequendes 	 CIYes 111,, No__ ra_e_4/A 

17.14  Carre3t visvatiairdibie OSC ale:en 	 00EN 

17'15 Watitkeepir g receO.er caroble tt mairtinirg contit000s ssn wat.th 	 Yes._ n No. • N/A 

8 	 Navtex 

a3 Mam:tm:N:er 	FURUNO 

13 2 Twe 	 jNX7OO   

4,3 	I. oca,.ed 	nastion Ê1rt1 

1 8-4 <.arrect vttdtbeajtîït 

18,5 	Oiret r a &fbi hy rnte 

6.6 	Correct readatelity dispiaY vilit 

non-volatile mesl.agemenwgy 

13,3 Ccirect reOptionO naex messages 

• Y 	13Ne  n  N.,-4  

Yes Cl Ne 0 N/A 

51. Yes nN 
II Yes O No  CINtA, 

* I1 03c 0 NIA. 

1111 Yes n Ne_ CI 

49G 104Z 	 SI 	Ne n NIA 

- 4119.5 bHI 	 (Vo3 

111Hyy.e,,, 
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Report 	 OSS Radio survey 
tunart ftivironment and Transpsir Inyeetorata 

Ministry of Infrevrziim and Waai Managenrent 

19 	EPIRB 

/0A tlaaufacturer 	IJOTRON 

Type 	 t2-, RON 6ClS 

79.5.  tocation or EPIRe 	UM-IF.E1,1-10USE AFT 

7 9 4 Appropria te positron 	serundary blaam of &ent g 	 • Yes Cl No 0 N!A  

19.5 Annuor test report i5S11.ed Kops,: o be d:we heet tb Mis nerf I 	 0 Yes 	Na g N/A 

g.5 	Shore baScd nmintenance test report (11C., exteeding 5 vaars) on board 	 p vei Q N 	0 NIA 

I9.7 In afficient working ton &bon 	 0  Yes  fl Na n 'N/A  

Searchand revue locating device 

SART rnonufachiNT 	 Type 

c MUM) 

MS-SART otonufacniter 	 ik* 

20 
a.a.1 SART 

manufatt 	t's/a 
LYPeC5) 

vla MS-SART 
-rnanufacturar's and 
type(5) 

70.3 Batt 	date(`s) 1.992022 	 t Ve3 y  Cl Ne 

ocation's rif the 	tNAV BRIDGE Uil-  STARS°, D BOE  
device or,  the snip 

2o.5 b there a dev;ee oir ead'i 5Ide of Ihe 5hip 	 !"„_, 

u 5 	Ready for r 3pidiy transfer to sur'vi'val trof( 	 . II Yes Cl No 	Cl N /A  

50.7 Orte device in Free Fall Boat 	 r") Yes 	Cl 	NIA 

°weet watertightrress (no darnageiciackst%ater i 	5) 
	

■ Yes Cl No 	C3 NIA 

20,q Provided wrth ode or ether arrangement 
	

• Yes C3 No Cl N/A_.  

20,10 fgciped with buoyont larya t d 
	

III Yes q  No 	r1 Nrn 
ao.ir Readable brief operaung .rtstruttions An Bevite 	 • Yes CI Na 	r3 N/ 

20,12 M,C3r,,..g le proven! inaovertent activoCon 	 II Yes 0 No 	ra :N/A  

20.13 Correct operation en g GR7 radar 	 !Lias _ ClNa._._ 	NA__ 

20 14 Correct 	 alarm 	 No Cl N `A 

t r3re, 	a o 
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Report GMDSS Radio survey 
titivi.onment and Tiortit 1-zlospt<turate 

Atiiisty of lilficistiotomitiridWarerldgnoonOt 

21 	 GMDSS PrimaryShip Earth Station 

21_,  Manyla 	er 	l N,A, 

21„a Typt_ 

Prtr ter ypè 	1, 

Display 

ots MrItlite 

operate; from: 	- Main sooree enegy 

k. oerseigy se.orze of energy 

- R#SCrVe ínarr.e eriere«:r 

2.1,7 Prov.ded.. h3uterra cpcsïtienupdate 

zz 	Fl Qtrxrecl agaire.t: inad.. 	ent ok.to/otior. of otiotr, 	tonij 

21 9 Testing distress a!orro un.r. 

ol-oo. Correct date and time 

21.11 (or r ert c erabun of co.tfrots 

Correct operatz.9 of keyboard 

▪ 1.13 COftett readabi:ity dtsr,layonit 

z]..14 Correct readabbitY pootr,' 

▪ .15 Correct trisuolla udibi e "om 

.Zm 3 Cotrett eperation by toeans of a test  

D yes D No a N/A 

DYes n No ■ tim  

O 'Yes C7 No I NLA 

• ve$ Cí No II N/A 

C yes 	 rijA, 

Yp, 	t 	r24/A 
Nfik 

D 'z'n 0 Nafl N/A_ 

C vet CI No nl N.,,A 

• te, 	n No 	111.2,1/.4 

• Yes (J No 1111  

n Yes n No 	 

n Yes n rjf, 

22 	GMDSS Dupticated Ship Earth Station 

22.1 	 LrLtA 

22.2 ?Me 

22 3 Printer type 

214 	Display unit 

151.1 ie rotbef 

5ES opera...es trem 	- Maiti zoutte et criergy 	 n 	n Na ...„ 

- 'Eine:gem source of eitergy 	 p ye;2- n No 	111 

- Reserve SOLitce of energery 	 D YrCl No 	1.3z. 

22.7 Provlded with auternatfc position update 
	 EJ Yes ti No 	N±/‘ 

zz.ti Frote:cted against ioadvertert octivottcri of oloito button(}, 	 (3 Yes 	0 No 	1111 

oo.9 Testing distrens olorm rrrrN 
	 VES D Noi1 N:A 

22,10 Correct date and time 
	 • (C2 n No 	in 'A 

Correct co e,2 tien et tont/dik 
	 C Yes Q No 111 Mt,  

22.52 COrred Perat;e1ri of keytioortt 
	 D Yes 	C71 Plr) 	N/A  

2_.r3 Cor,eil rearlabilty 	uhrl 
	 C VCS 0 No 	ig N/A 

2 va Core..1 toodabiliriPflmer 
	 D Yes 0 No )# N/A 

rz zs Correct ~JA'  :Iduchbk alarm 
	 n yes_ 

22.;6 Cettect eperation by nitaris ot a test o!! 
	 C Yes C Ne ■ N/A 

la, 	5 loof IS 
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0361 

Report GMDSS Radio survey 
Hurnin Environment ar d Transport [aspect care 
Minist9 leftestr.trisar end nbler Naogen se 

23 	E G C receiver 

23.1 Manulaccur, 	1 IVIA 
type and isrinler 

sep"cte0 
frOol prinietV 
durAccned SFS) 

232 	Correct visualmodibie alorni 

23.3 Correct readatuíityglu4cr 

23 4 Correct readability display unit 

23-5 CerfeCt I eCeptiOrt of EGC r ;elaages 

23.5 Located an nevisation bridge 

24 	GMDSS portable VHF * 

241 	Mrinutacts4retrs) and Mortu(orturer 
LYPe(s) 

JOTRON GIADSS 

D 'fes  t7 No al N/A  

	

Yes 	P ...r%0 M. NrA 

n wl Dyo ei N/A  

Yes  Cl  No I Nrn 

	

n Yes 	 _ 

:FR30 GNIC:43 

610TROIN 9Fs4C/S 	 t TR20 qMOSS__ 

24 e Nteasuring 	Devialion 	 frequencytaksoott 
Deviaticin and 
Freouency tolerante j 3600  Hz 	1.17 	142 	 Yes 0 No 0 N/A 

1, 3100 	c3 	120 	112 	 ta Yes ti Na n N/A 

. 	Nz • . t 	 Hr 	 p Yes -Q No i NjA_ 

24 3 Prirnaty bat:testes 	 ig Yes ...11_Na 	12 N/A _ 

24 	C.orrect 1spo-rei4egabie wals 	 ■YesD tza Cl wk, 

34.5 Battery'a Wcplryalata'a 1970202..4. 	 1111 Yes 	 Clsiu 	Cl NA 

19712022 	 1111 'fes ._,C1 Na Cl NfA 

Cl Yes C3 Na  • II N ir; 

eis 6 Higfity 	 ai :yes Cl Na Cl N/A_ 

24-7 Correct watertiontoess {no darnageftracksAvater ingress) 	 r"3. 
24.a Pros.4.5assts tor 45 attahment ta tte ttotHing (<I,p) 	 ■ Yes_ p Na 

24.9 Provided with wist strap {or neclii strap with week frik) 	 ■ Ye3 n Na 	n N1A 

a4  .w Read able operating instructions on dorite 	 it Yes ra  Na  p NIA 

eo ss Corre.ct operations of controls 	 Na 

24 u Correct operattons un Ch.16 	 111 Yes_ C? Na 

24.13 Correct faCeption and audibility 	 ■ Yes Cl No 	NJA 

34.14 Cita nriCia pegrarlinled as sing.ie-freustency channels 	 Yes 	Cl 	CI NiA 

* 	Ens1ing 	acissrnger 	rerefidcantorm 2000,14; 
- eias C and D require two tiPtbSS portable VHF 
- class A and d rerv.ore three G7405.5 poneble VHF 

01.1 34-sis t ti alla 
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0361 

Report GmossR,d(o,urvey 
tfuntbn Environment and Ttanvort Impecti.hare 
Albast/j,  afinfro simt tunb 	4Vb[r Mkriegerkeb:- 

25 	 Additionalrequirernentspassengerships 

b5-E 1Y-stress prei for intl}ables a tint/eis atett * 	 flCl  Ne 

25.2. Mariofaclortv  

25,3 Type 

2S 4 OiStfeS5 alarm p net (or ri dic3t,ng ectived 	ess aio is,* 
	

[3  Tes 	ENÔ 	tb:A_ 

S 5 Nlandaaerer 

.b1..ti Type 

25.7 lostelied at the coilbing isobitiOn 	 n Yes n No 	aa r  A 

25.5 

 

f etected 	ilt ina do.-, ten [ activnti 	bf aiottn tbu't'bl 	 i'e 	Cl_No , 	N/A 

CorEibt vlsoall'svdinfe biarrn 	 Yes  Cl N 	at N/A 

55.1e Additroint EP151 	[.; 	p-osurt,je-4tsïxtNvittd onf ottn zr..e3/45/EG an arldiTtetivitgif18 h owr requireil, 	n  'let 	Drit 	N/A. 
4d4;y r;;WIS fij.giedioq 	 atihk (koning ge átinM 

Zit Mat  

z5 Eb Type 

s n N3 Ye 2'.9 Atrorlau 	HF tiesi V 	1:rie apoiimbie ter existingsbilk;g peesershitzetrifid i.obia[przbe9/45 	tardaSS Cum] DI 	EI  

2514 Manutat'.toret 

a.5:13 Type 

251-6 Ae!ebautiEbiV115 operbes trom: 	 Main sou:ek of toere 	 0 Yes  	RNIA  

Emesemy spur< e of enerp,-/ 	 Cl Ekb 0 No le N 

lteserve snO.r.C4 01 r-tegy 	 n 	n No 	Ilf  

	

- Primary hittenes 	 n Yes.  n No *[VA 

Baaely exptrydate L_ 	 p :Yeb In No' fe 

25E3 Mebskiring 	12/.5 MN/ 

Fremienty toierante 	 0 Ykb Cl No II Elgt 

pthpibt [-Nl! Power  	 W 	 Cl E:eb Cl No 	INA 

Reil ecte d 1.-hbver 	 W 	 0 Yes 0 PiP 	• rl/A 

2519 Cztunct medetatiho 	 I3 Yes n ro 	NiA 

as a o bevice h of a co cie ‘444,11 J ttngenh-rs it fr ekti of abik (M  D!, VW-' 	 fl yetnN? 	• N/A 

25 el 	cern' irdipten CM d evi,sk, '-'ooly tot rne,gency LOIllrn4niCatiOn5 	birmtl" 	 n, Vet 	Cl  N. 	a  ri/A 

2, lt Reedbble bref opkratiog iristnici-bns el device 	 r Yes 	D Nb 

25.2 3  Correct readgifiity iitiptay unit 	 Yes 	0i._ la 

r.pefinto, 	fcmtt 

25.z5 Con cd operatich on Ch.lb!,5 Mi-tr 

2e. 	 Dil til. 123.( ,MHZ 	 el 'les 	n II 	1 NfA 

25,17 CrJrtCC1 (?,(CMi011 end 2 udibility 	 Q  Yeb- 	n NO 	N.,,A 

.›-e.ilgtIgaii4a,;;.343:;eágtiShipv„ntrtitni tpatftarneekg/4.EG 
bist teies ikam) panel nat [equired 	eniniEg 3,1Iton n 

avigatien bridge, and tbersMDSSibt:einsfailatien s bobbin t ii  
bytide, bet the f4D.5,5 tib[ho insteijahoo withrb-mklch the 041(0g p;znapt,. whar Gigt bern9 abit,  inniote 
Ileeiveriih[te;s aierlS 
the rOVifltif:21-,  oiett weert StAD5.5 regie Ir ht eilarion h within !toch 
eiside, ti-P,A44nto abehni a beftEditesslorfing hie kedien tg the amoss t‘lt,ba gtiwp;nnt ordrehOha 

c'ant nn:rita(bn bttest tht tonniAg ptibn and 	[bb ortarGmDSS rafi) erviihnebi. (Pertbbie GMD55-VliF 
ribi.V be. ksee 	ovribine.). 
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0361 

Report GMDS5 Rado zurvey 
HOrnan Credroltment and Transpott lnsoectotate 
Alinwry of ln ftusrivttarc endl4ro Menageren: 

z6 	Reserve source of energy including charger 
a 6.r Radio battery 	VMF 

Manufzeturer 

26.22 Type 	 IVMF CeTA,CIUM !,73 1141 PrIAINIENi•V‘ipf. 

25.3 Total number af sets 12 

2641  Vrgage per set 	f 12 V 

25.5 Total avatlable 	24 V 
voltage 

26.6 Capatity per set 
	

[6? Ah 

264 Total available 
	162 Ah 

capacity 

25 & L°canon 
	 OOM 	 . PAS DECK FRONT 

25.9 Operating duratron n , hout 	Teltflred CzPaCTTY 	a e Wood) 
and reouired tapacity 

3 hours 	re.quered caantsrf.1.9x t.5 x 

kl_ 6 	_ 	 0,4?< rex 6  #[12 !<» 
	

Ah 

Avo ilable capacity suffix-rent tor required capacity 

z631 Correct stbrig and rrest2Ilation 

26.t2 Intrinsically safe electrical instaliations, if tocated in botters+ room 

2543 Warrung of explosion dangers displayed rt e ar bancrbto 

25./q No egu:93thens requaing luwer voltage ;laan the total voltage connected to part of banery bank 

25.15 No mixed bzttei e-tin tbc Latten+ bank 

25.15 Provided with safficient ventitatrón 

2547 5e.Curelv brarn1 to remair, tirrnly fixed onder all tea iohdittens 

26;18 Only recinired G51055 equipment is connexted to reserve. source of ener gy 

2+5 ,15 Battertes: 	•TrIghest speoftc gravrty INJA  

towest specific gravity IPPA 

- Satt ery analyser 	MULTIMETER 

26 ao Conditien of battery sufficient for reouired g'PaCtY 

26.21 Change over from Inainjemergency seurce of er.otei to reserve seance of energy 	Cl Manually 

111 Autornatiralty 

21222 Change over cleaiTy labetied 

25.23 Manuar zeurige over switen readily2cce=sible to oper2ter 

25.24 fanaat change oVec swnch 12( ated on navigation bridge 

2525 Automatical charger IEP/ ELEKTRO (T-OCAT1E OUDE NTACH1NEKAMER) 
Manufaxtuter 

25.25 Type 	 1HE1420 

25._7 Capabt e of recharging svithrn ro hours 

25.28 Providedxvittiv.sual indicabons that Kis svatched on 

26.29 Indication or bartery voltage ís availide on the novigation bridge 

a6.30 Indication of charge/dis charge current t avadable on the na,agatiort bridge 

x6.31 Audible alarm and snoei ir.dicaticen on the nanation bridge inditatng an interruption of the stijfs', supply 

II Yes n No EI N/A 

1111 yes C1 No ij N,,A 

Yes í7 No 11124/A 

I Yes fl No D N/A_ 

IE Yes 

Q ...No_ 

ai yes t3 Ne Q ryA rt  
■ Yes 13 No fl ra)n 

111 Yes  C) No Cl NIA, _ 

p yes 	No • net_ 

C3 Yes 	No • ti/A 

Cl Yes Cf No  

■ Yes n N 

111 ,resi7 No 	f3 IVA 

1111 Yes GI No 	refL 

Yes Cl No ïI N.51 

n Yes Cl No 11 Nfr ,„„ 

itt se.r.-s 1 sa «111 
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0361 

Report GMOS5 Radio survey 
Hum WI tr,visbnraert ati d Ttonsp•At, tcpstctota te  
1,01bv3folf4.5o.zd4 e at«, 'Wo wr Mcnosornr 

Radar 

27.1 	 (5.tnyNO 

2.7 2. Type 	 i FR2117..  • .. 

:7,3 strbkh • nd 	0 »bond 	0s-band 

27.4 rasa; 0 et ateS hein : 	 - KjinS,OUrt e of  enealni 

Eiriettoncy401.11ce of crErgy 

.7.5 FleTtitg faOittes: 	 • EPA 

- ATA 

- AREA 

27.6 	it 171 disoiay area c.nfarrr± vessol s•telto+<naAe  

27 	11 scanner inaccordsncewithtompassszfedisrarce 

27 8 Antenná rotarian 52.45hent rpm 

z7 y N oi8ind seztors tram richt 3head directien to ss.% degrees abeft the berini 

27.10 Echo strenath not d4hlayod ,n different cedonrs 

27.1i f,Vrett readabdity disphytallt 

27.12 Cart,,t peretion cf sontrats (Grim. URM. EM., 5 rC. f fC, 	)si etc.) 

2713 tofrezt operadon e.n all ranges 

27.14 Correct petformante of targets no displey unit 

11 Yes 	1.1 No 	Ei. N'A 

Cl Yen Cl No 

Cl Yei CI N 	NIA 

n Yes Cl No ■ N/A 

y.bt p 	N 'SA 

Ves, 

▪ yts n.  No p N/A 

No D ti/A 

n NJA Yes 

▪ Yes D _N o D N IA 

yes,_ 

Of Yes 	 ri 

■ Yes Cl No D N.A 

lig Vee n No 11 N/A 

27 is Meentofpetrore-argestrrck 	 0 Yes C t a a N/A 

Radar 2 

283 7191-Qtamirer 	jNIA NJA 

Type 

28.3 Which baad 	X-band 	0 5-band 

ze .4 t.-34;1 operetes frorri2 	 - Mein source denergy 

- Emergency scLirce of enti,,of 

28.5 Mening 	 - EPA 

- ATA 

- AnPA 

28.8 hf ntrnvol display -.4341(Celf0Mt veeset %iZelten age 

2H.7 Fia4erek:eAert in occor dance trth tampossso 

28 8 Ant oe rotman soffkient rph-,  

28 	No Siod lectors from rtght ahead directie:dl to 22,5 degrees 3b7ft the boem 

8 to Echo stieogth nat dispiayed in different otour 

2311 	c‘rect. re2dabitity d;soiay onit 

28 	Ce:(C:t epc,4nan of <conto's (Ga,n. vnM, Egt, 530. FTC, lurrog. NI etc' 

zS.I3 CGtrett opeatton oe al! ranges 

2814 Correct peg forineirce of targets on 	 umet  

28.15 Nitz,".s per formari4e check 

Yes 0  N 
 
■ N/A 

O Vee  n  Plo ■ N/A 

01 N/A 

fl Yes  El No 1 N/A 

O Vet IJ Ng, 

9 Yes P f'49-. ■ NJA 

t  :es 0 No 1 N !7• 

f."? vrr 	el N. 	1 N,,,A 

ci Yes Et No M N/A 

n Yes CS No 

C7 yes Cl No 	A 

E] Yes _..c No 0 

yes 	Cl No 1 N .A 

El Yes n No 1 N ,A 

Ci Yes El Na 	111 NIA 

.3.5 114,414 
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0361 

Repo 6E4055 Rad(o survey 
frontan Fnv trontient and Tianspratt Inspecturace 
iteresny of lafrestrumne and Wan? Met:ogen:re: 

29 	SSAS 
29.1 Cornbined w th GltkaSS prima 

Coirtained unth GMLTSS douliceted 5E5 

29,3 Manufaetuter and 	N/A 
type 
f&tVifieretaked 
riem pr ment/ 
dookated5i5) 

55A5 opera tri herr 	 • Mam statige 

Another appriate source of energy 

29.5 A minrnWT ot two achvacon points areprovioe'd, one of whict, is on the bridge- 

29,6 Protected agairtst inadvertent opera [ion 

29.7 5hould not be necessary to rem ave seais 	re karlytido: rover 

29.8 Mitsen actiyated SSAS continues the alert untri deacchrated and/or naset 

29.9 Transrotssion security aten uitbaat en adiustmenc of the rerlo system 

29.10 Trartsmission intiated by 55A5 Jchiatioripotnts ifIChi de a urtmue identiper 

29.ta 'Transmission inchides the ship 'identity 

29.12 Transmission Inch:des the <Went POsition assoriate wich e date and ome 

29 ‘3 Transmission does not rasse an alarm ort board thfp rior alen ot et shops 

29_14 5SAS is capatate of hemt; tested 

f3 Yes E3  No IR N/A 

Yes  n Na  * N/A 

O Yes  0 No w 1 Nift__ 

p Yes p No  si:N/A  

0 	 .1112CA 

O Yec Cl No # N/A 

O Yes 0 No 	NM 

• Yes ntio fik.  N/A_ 

• Ye  n No  • N/A  

O vs 	NiA 

Yes 0 	■ EI/2i 

o Yes 

C1 _Yes Cl 40 	N1A 

reies n N o  111 N FA  

30 	LRIT 
30.1 Comtined with ciNIC55 prirnary 6E5 	 Gyes E3 No it )4/A 

30,2 Combined with GMD55 dupticated 5E5 	 Q Yes El 

3-0.3 Manufacturer and 	EVA 
type 
terty- irseperoted 
Inde prinuoy/ 
dtphcoted 5E5) 

30.4 LAIT op erates (torn: 	 fstain soutte 	 0 Yes  a_Nry_ 	N/A_ 

Emergencysource of etiergy 	 Cl Vet cl No  ■ N/A 

• Reserve source of energy 	 • 	f7 
3a.s Ca p able of being swirched uff or ceasingtransrufssion 1E8T information 	 yes C3 !to 

3e,6 Conforrrance test report ort board tssued byAdrninistratrons reeognued test ASY 	 0 Yes L1 1!o 	1111 NIA 

3o.7 Equipment used to transrptt iRrf information stil! the same Me change) 	 f3 	 ... $  No 	el; 

30 	No transfer to the flag of another Concracting Government 	 nv!r,_n tin. 	N/A N/A 

30 9 Correct funcoor. of Nu Iprr eht used to transocit LRIT i'nforroatioo 	 (73 yes 	Na 	II N/A 

30_10 ConfOftrance test report tin board is conform schaal sturation/devit e 	 0 Yes 0 No 

TIT ;s.cJ 
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Y Correct 
N = No gond (restah  
ti/A.- Nok applirab. 

As Cm fogrli4Suitable for 	 enen  
id allures m the report wilt applj  
if a"Window is not appUerble, fe 
the window of the d Aplica red VI 
lfín a window one line does no 

ship whith does not havi. 
re<1~) 

The orit 
	 055' Radioàureey sitar he s- gr-led by the radio 

surveyor an 	 ..cer o 	 r 	fter which the 
eport shall 	 handcri over t3 the niasterisep 	represt mat ive. 

The digiul ee sten of the re 	udingEOIRS and if applicable the 
A15 annual test repott) shall he rent Gtie 5.31-11C day by email to 

done 

is rese 

0361 

Report S5 Radio survey 
rts-tromacm ani Transpu 
rfirifrorrPrteir 	.,tteti4a-nqrr41. 

Explana ory notes GMDSS Radi 
	

irvey report 	
information regarding Rshing vessels 

All tecc red equipnient shallhe inspected ai 
Radiosutitieyrepon.Additional equipment such 
which is on rome ships not (yet) tequrred. shall be inspect 
down in -the Gft1D55 Radio survey report. 

alert art wo 
	 for h xhine 

- Cenaficate of Sealvorthiness- ts 
- CerciEcate of C,omphance (z4 in. 	s-ards) 

Ar i Aa existing tishey (date of keel 
Some existing fishing vcsser.4 are equipe 

AL VEF/DSC clans D with seperate DSC antenrt- 
4 	however, reinval of existing VlifiDSC shall tre type  

- 	Att existing 154E transceiver 1 ,DSSINSIAR.41.".1 
• posver supply requirements conform GMD5.5 

MF,;DSC controller and MF/DSC.warchkeepingreceiver is not 
required 

• hoisever, renew I of the exisr:Mg AtF transceire. 	abc) 
installation of /1:5C controller and MF/DSC 

k, 

LAIDSS 
	

fishirictvssets: 
- Up to as m 
- 24 in, and upwar  
- 45 in ani upwAroly: 

• forine type apprctved non-0105 
marine may stay on board, If bast 	gei  
a futed pláce or, the bridge 

• howeve r. renesva) shall be a GMOSS type with prima ry barrel 

don 

in three months before the final arm 
- 	Within duce nionths before or after rhe anniversary date. 
- 	Within th ree months beton: or afzet the set:Ond or rhird anniversary  

haard tishistg,vesisels 
'Pro 451n•: 	one 

45 ni. and upwards; nvo 
• If salling area is norrhern regiem: eac, 	 cue boar 

shali be F,riedwith SART 
Ifa ie rune) due irdaf ciencies is necessary. the re-survey shall be done 
within the abose tnentiuned peried. 
I f the nature of the dehcien ries is a threar to safery. a re survey shall  
done hefore the ship departs. 

oerre vewls tnry hes 	 ten  
Sport 5shing vescl may ha 

Passenger Ship Safety Certfi 	 n ni zooqf15) 
riatienal SafetyCentficare 

ray have. 
g 	1, 	e rrificate (based no 	:toog 

state of Se s otthtness (rel area to Commercial [.mismg Vessols) 
• Special Putpose Shi 	• nidcate 

irgervessels do have 	 mentioned certifieares)  

AIS on tincard fishingresseN 
- 	is ni_ and upwanis. not late 
- 	rti m, and upwards, not later tha 	y 2013 
• a.q. in, and upwmrd,s, not later than 3j i 
- 	45 rn, and upwards, not later than 3 	 4 

e 
re of posver 

e til keel after lit-ut-,i9vg), 
e of energy 

- 	Emergericysot 	of e 
- 	3 hours on reseivesource of en 	ergen • soutre of ent>tgy is  

capable of enting for a peMocl of at Iea  
' 	bour or! reserve source of eoergy. if eineryeucysoutce  

serving the radio insta nadoe for a p er;tad erf at 1 ,st 6 hcrtirs 

ren GhSl3SSsltipboardequlpmenttvhicla"tsrapableoftrtnsmrtung 
positioncootrlinates as part 	 dïsrress alen astri t hith 
an integral electronic positio 	s-y 
I nterconncrted to a scpatare naviagation recelver, If 
provide that information automatie-any. 

232597 



I fic-h<limxic 

,y-dk.seg 

4.  vrind provicted? (Antenne-, AIS-airengornerit tnd block diegraM) 

YES 

YES 

YES 

2 	Time in UTC (Source. GNSS) 
r 

3 	Course over ground (COG) (wilt fluctuate at docksicle) (Source GNSS) 

Speed over grotind (SOG) (zero at dookskle) (Source; GNSS) 

14/A. 7 	Anglo of heel, pitch and roti. where availablo 

rg Source, Satellite compost!,  

Navitlationat status 

Rete of turn, whero triallabk (ROT) YES 

1 yes. 

YES 

NA  

NIA 

1.5 	n soute..e el etectricoi powar, 

1.6 	Enietgency aource of electrical power, 

1,7 	Capacity to be veriied it the AIS is connected to a t>attory 

1.8 	Pilot plug neer pitols operating position? 

1.9 	120 V AC provlded neer Mot plug? (Panama and St. lavrronce requirement) 

2. AIS programmIng -Statie Information 

2.1 	MMSI number 24 

8100012 

PHJJ 

1.0.36 SCH1L~RN 

37M , SNI hip longth and boem 

ocarion of GPS antenne 25,12, 5, 3 

	

2.2 	IMO number 

	

3 	Radio Galt sign 

.4 	Name of ship 

FISHING 12.3 	Type of ship 

3. AIS prograrnmirig - Dynamic information 

3 	Ships posítion with accurecy and integrity status (Source: GNSS) 

YES 

MOORED 

Status InstallatiOn details 

AIS transponder type. FURUNO FA-150 

approval cartificate 

klei irlatsllation configuration topmi en board? 

! OK 

OK 

I OK 

OK 

I YES 

0362 

H daN D 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST REPORT 
Amorchng M SC VCirc, 1252 

Name af shl call sig 	I tHORN - HA.36 t P J 

MMSI number 	245847000 

Port of registry. 	HARLINGEN 

IMO Ming:er 	 810e612 

Gros, tonnage.' 	257 

Date keel lakt. 	01.01. 1991 

Projt Ict2 	 Slt 

232603 



ti,A,ireaND 
Netiw.!ares 

01~(310".9 71. 1089 774 Raz ..dart,  
ThtNtbherttnell,  

(
1
1
0)
0
17

(
4

) 
 

(10)(2e) 

10Ø~  

- 

I 31 JULI 20201 NEELTJE JANS. Nl. 
.'fy RADIO 
i-411OL1AND 
.o HQltaoo Nethtrtanda ka,v. 

( I 	(11o)2e)  

	

R44,Q04.0,0.; 	
Cogne-pw +G.11;81247-3 	 

0362 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST REPORT 
According MSC 1/Cr.c. 1252 

4. AIS programming - vo yage related information 

4.1 	ShIps Oraugh( 

4.2 	1 Typo of cargo 

4,3 	Deslinatio n ond ETA (at masters chscretion) 

4.4 	j Route plan (optional) 

4 5 	I Short safehmelated massages 

2 2 kt 

YES 

YES 	 • • 

N'A 

VF.,S 

6. Performance test usIng rneastinng instrument 

51 	11 Frequency mea5uterraants AIS eh. tand 2 GMDS8 oh. 70 	 .', OK 
f- 	 — r - --- 	 1 	 
52 	j Transmitting output. AIS ch, 1 and 2, GMOSS ch 70 	 , OK 

Por g inforrnation oh. 70 	 . OK 
1..   I 	. 
5,4 	1 Road data from AIS 	 j OK 

5 5 	1 Send data to AIS 	 ., OK 
i 	j  
L! 5 6 	tChcck AIS response to "veters, vessettr"  

6. "Ob air" performance test 

i 5.1 	Check recoptan performance 	 j OK  I 	 
[6.2 	Confirrn reception ot own lignat tram othor ship/MTS 	 1 OK 

53 	Peiling ty 1./7315hore Installation 	 OK 

Electromagnetic Interference from AIS observed to °Met Installatiorts? 

[NONE OBSERVED 

Remarks: 

NONE 

Thc,  AIS he:; hoen fes 	according to IMO Stficire..2.27 and rost:dot-ron MSC.74(6t1). annex 3 

Inspeotor 	 Date and place 	 SI,2ntom'Stamp 

• ir] k4imet' 

232603 



Veribed 	Comments 

1a 	Checkel lecatIon : 	 WHEELHOUSE AFT 
Checked Raat !tee mounting 	 • 	OK 

2.a 
	

Checked   prosence/condition ot lanyad, 	 L1 	OK 

2.b 
	

Checked nest stuwage of lapyard; 	 OK 

2,c 	Checkod tanyard not tastend to biacket or vessei. 	 • 	OK 

3. Visual inspection for defecte 	 • 	OK 

4. Carrying out the setflest routine. 	 B 	OK 

5 
	

Chocking of markings 	 • 	OK 

5.a 	Correct labefing of decoded EPIRB identtfication nriBoacon 10 number, 

5.b 	Brief operating instructions 

5c. 	EPIRB sena; nurnber : 

DO date service SBM provider (not oaceeding 5 years) 

6. Checked pregramrrang accarding flag state requiroments (state which method) 

7. Checked docoded signa! corrosponds with identification assigned to the versai.: 

8. Checked tegistration through documentation or flag state auttiordy 

8,a 	Expiration date of Mag State registratien.(if oppricable) 

9. Eapiry date of battery 

10. Chooking of Hydrostatic réteaso and da.e.xpiry date, as appropriate 

Checking ernission in the 406 MHZ band using•tho- 
11. self-test mode Or appropriato device to avoid transmission of nistross signa! to the sat frites 

12, 	tf peastle checking omission In the 121..5 MHz band using the rel-tost mode or an • OK appropriate device te avoid activating the SAR sysleni 

13. Checked maintained by SBM provider, at intervalei requlred by the Administration 	 Q 	ST11.1. NEW 

14. After test, remounting EPIRB in its taocket, checlOng that no transrrission hes boon startod 	• 	OK 

15. Verifying the presente of botsten operating Instruchorisl. 	 j 	OK 

	

.. 	• 

15 HEXIO 9EA9529C3443401 

• ON EPIRB 

• 09668 

1212020 

MMS! Nr 

• OK 

• OK 

• N/A 

12/2020 

• 0&2022 

• 406037079 MHz 

Name of R die inspectorfTechnician: Dato and biace: 	 Signature:Stamp: 

31 JULY 2020 1 NEELTJE JANS, NL 

Radio  HoOond Netherlands f3 v 
minenia 

(1 

0363 
RADIO 

ND 
Rad 	Fit,Fbrxi Gralkup sv 

11, 10EF9 
'711e Fittlise0arld4 
?tv. 	4.163 iq 

ANNUAL TESTING OF 406 MHZ SATELLITE EPIRB 
Raf MSC. 1 /Chr 1040/Rev, 1 

rezek•)-tei4ett Netrio.ia, sv 
n,eorideL~4TI., »se RrIt 
11,P eitFthedands 

, :n ad 

-Name of chip: 	SCHILLHORN - HA36 

Cali sign: 	 PHJJ 

MMSI number: 	245647000 

tf1O Nurnber. 	8100612 

MakeiType EPIRB: 	JOTRON TRON 605 	 Serial Nr.: 	09668 

E ocÏ3 
Re re°1  

IRJ. 	 RIF, 	 Fxr 1 cr t 	 Frs4 	21::17,'"... 

232610 



Frequency: (MHz 4 	+/-0, 5 : 
RF level:(0): 
Status:: 
	

Messege f 

406. 3 79 
51 
received OK 

0363 

Trol] UNID :,C EP1RB 

1 eacon info ation:  

der(Ver.3.3.9) 
(10)(2e) 

Voss01 Name: 
	

SCHILLHORN - HA36- 
Beacon Manufacturer: 
	

70TRON 

Model: 
	

TROK 605 

Beacon serial number: 
	

0966B 
Bracket type: 
	

AUTO, FB60 

Bracket serial rumber: 
• battery expiry: 	12/2020 
Hydrostatic release expiry date: OB/2022 

Measure ents:  

Message Decoding: 

Hex nessage: 
Message format: 
Protocol: 
Country code: 
User Type: 
Maeitime MMS1 (6 digits): 
Specific beacon number: 
Aux radio device: 
15 HexID:  

EFFEDC4F54A94E1A6 	DCDEF90 
short format 
User 
245 
Maritim user 
647000 
0 
121,5 MHZ 
9EA9529C34 3401 

Reference: Ime MSC, 	1040/Rev.1 and SOLAS 1V/15,9 (A n , ) 
IMO MSC /Circ. 1039 (Shore-based maintainance) 

Company: RADIO HOLLAN Testrad by: :10x2e', (10)(2e) I 

rfil RADIO 
HOLLAND 

hiellard Netherlands EIS 
(1  (10)(2e)  

kkoirol N;yrV 	sprygyo 
Company 13300P-47-.1 

(10)(2e) 

Tron tJnidee:  

Serlal no:  Pnktumeral 
Calibration duo: 0521 

FrLJUI 3L202009:47:44 

232610 



0364 To: 	(10)(2e@outlook.comt0)(2  @outlook.com] 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent 	Tue 8/11/2020 8:39:38 AM 
Subject Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Received: 	Tue 8/11/2020 8:39.00 AM 

Goedemorgen, 

Hartelijk dank voor het toezenden (ontvangen 11.08.2020) van de Verklaring van Eigenaar met de daarbij behorende bijlagen. 
Om uw certificaten te verlengen hebben wij het volgende nog van uw nodig: 

✓ Uit onze administratie blijkt dat uw Radio is gekeurd op 09/2019 en toen was afgekeurd (i.v.m. een defecte G MD55) 
Is dit inmiddels gerepareerd? Of is er een nieuw keuring rapport beschikbaar? 

✓ Draaiuren Hoofdmotor? 
✓ Kopie Register Laad & Losgerei (u heeft dit aangekruist, graag bijlage meesturen) 
✓ Kopie van de keuring van de MED vesten 

Ik zie de documenten graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

m.vr.gr. 

(10)(2 
Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M 
E 	0),  :.0ilent.nl 

231913 



0365 To: 	visserij1(10)(29)@ILenT.n11 
From: 	(10)(2e ha36 
Sent 	Tue 8/11/2020 7:05:30 AM 
Subject HA36 Schillhorn / Ilent inspectie op afstand plus eigen verklaring. 
Received: 	Tue 8/11/2020 7:05:56 AM 
1. liferaft 1.1peq 
2. liferaft 2.jpeq 
3. medicijn kist.jpeq 
4. brandblussers en zwemvesten.jpeq 
5. oil record 1.iPeq 
5_ oil record 2.jpeq 
5. oil record 3_jpeq 
5. oil record 4.jpeq 
6. SRF brandinstallatie afspraak.jpeq 
7. koelinstallatie inspectie afspraak.jpeq 
8. JBB bmc inspectie afspraak.ipeq 
Covid-19 verklaring, Ilent inspectie HA 36.jpeq 
verklaring eigenaar, Ilent inspectie 1.jpeq 
verklaring eigenaar, Ilent inspectie 2.jpeq 
verklaring eigenaar, Ilent inspectie 3.jpeq 
verklaring eigenaar, tent inspectie 4.jpeg 
verklaring eigenaar, Ilent inspectie 5.jpeq 
verklaring eigenaar, Ilent inspectie 6.jpeq 
verklaring eigenaar, Ilent inspectie 7,jpeg 

Goedemorgen, 
Toegevoegd alle scans van de eigen verklaring en bijlagen voor de Ilent inspectie op afstand, 
Voor het vissers schip HA36. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

231914 



Serial n° : Expiry date Type Equipment Unit: 
SEAMATE VE1 180501954 september 2021 HRt.I test: 

Type 
NETH TO EPS ALU 

capaeIty 
8 

Serial no t 
4FZ47E816 
XDC 

Date of manufacture 
mei 2016 

Fabrlc type 
PU 

Length of paMter : 
34 	 1 

re/Inside 	mioutside 

Max stuwage height: 
25 

m 

MentificatIon 

Serial number 153710 15W305170 
4.020 KG ContentáCtX2e) 
0246 KG Contents N' 

Capacity 6.70,L 

Cylinder N° 1 	Cyllnder N° 2 Gauge N°  1 Gauge N° 2 

Pressure I CO2 
Temperature 
Relative humidity 

Date of inspectIon : 	Servies station name and N' : 
5 augustus 2020 	VCU SAFETYCENTRE B.V. -  51182 

Date Issued to ship: 
augustus 2020 

VerificatIon 

This Inflatable inmat requires »ms extended servicing Intervale according to SOLAS regualtion. 

(1q)(2e).• 

For au 

erarviteeg roti p SURVITEC SAS 
Route de Chatenet 47210 ChevanceaUx -  franco 2C63155 

Station stamp 

J 

Remarks I modifteatIon National Marine 
Authority ID N': 
12558/2006 

Next yearly Inspection: 05-2022 
Next 30 months inspectIon 05-2021 

0366 

A member of 
ISSETA 
Inflatable Safety and Survival Equipment 
Trade Association Limited 

SURVITECZODIAC FORM No. Z 63156  

SUfVITEC1 	L  ZODIAC 

54t.a5 I.IFE n aFrs. 

Certificate Nos: 5001700a 

CERTIFICATE OF ANNUAL ONBOARD INSPECTION 
FOR SURVITECZODIAC EPS® LIFERAFTS 

Ship Name : 
Owner  

mfv 'Schiiihorn' HA-36 
Meromar Seafoods BV  

IMO No 
Plag  

8100612 
NL 

Date : International cal' sign: _ PHJJ 6 augustus 2020 

0 
rn ei 

> 

Vt 

0 

e 

0 
0 
r, 

0 

g 
ti> 

0 

F 

2 
to 

232685 



Certificate No • 1 (10)(2e)  
A member ot 
ISSETA 
inflatable Safety and Survival Equipment 
Trade Association Limited 

SURVITECZODIAC FORM No. Z 63156 

Owner : NL Meromar Seafoods BV Flag : 
Date : PHJJ International aalt sign: 6 augustus 2020 

Ship Name: mfis 'Schillhorn' HA-36 IMO No : 8100612 

Length of pointer: 
34 

rniinside 
1 

mfoutsIde 

Serial number 15W305116 142651 
4.020 KG Contentá OM e) 

0.246 KG Contents W 
Capacity 6.70 L 

cl/Under N° 1 Cylinder N° 2 	Gauge N° 1 Gauge N° 2 

Fabric type 
PU 

Type : 

NETH TO EPS ALU 
Capacity 

8 
Serial no 

4FZ49E616 
xDc 

Date of manufacture 

mei 2016 

Max stowage height: 
25 

m 

Idenlification 

Date ot inspectIon : 

5 augustus 2020 
Service station name and N° : 

Vett SAFETYCENTRE B.V. - 51182 
Date issued to ship: 

augustus 2020 
VerifIcation 

NatIonal Marine Remarks 1 modification 
AuthotItY10 Next yearly inspection: 05-2022 
12558/2006 Next 30 montlis InspeCtIon 05-2021 

This Inflatable Maait requires atiows extonded servicing intervats according to SOLAS regualtion. 

1DX2 

Station stamp 

r.:t1 •:,;rA 

le • r,321 Gti,. 

0367 

CERTIFICATE OF ANNUAL ONBOARD INSPECTION 
FOR SURVITECZODIAC EPS® LIFERAFTS 

For 

a 

erurvitecgroup SURVITEC SAS 
Route de Chatenet - 17210 Chevanceaux - France ZC63156 

232688 



Rotterdam, Approved b/a 

(10)(2e) 

0368 

Lagaayinternational 
WORLDW1DE MEDICAL StIPPLIER 

Rotterdam, 5-8-2020 
—J 

CERTIFICATE 

We hereby certify, after examination and replenishment of the medical supplies of 
tr) 	below mentioned vessel, it has been equipped according to the latest regulations 

laid down by the Dutch Shipping Inspection and is in accordance with the "Medical 
- supplies regulation on board of seagoing and fishing vessels 

IENM/BSK-2016/287004 dated December 12, 2016" based on the EC Directive 
(J 	92/29/EEG. 

Hierbij verklaren wij, dat de medische uitrusting van het bovengenoemde schip is 
o uitgerust conform de eisen van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie volgens de 

Ministeriële "Regeling medische uitrusting aan boord van zee- en vissersvaartuigen 
LLI IENM/BSK-2016/287004 van December 12 , 2016,", gebaseerd op Europese Richtlijn 
• 92/29/EEG. 

Vessel name: 

IMO-No.: 

Trading area: 

.0 	Crew members: 

Valid tilt: 
Cr: 

0  

ms, HA 36 

8100612 

C 

15 

31-08-2021 

Pharmacist 
(10)(2e) 

eaI 

232689 

Van HelnipnIstraat 99 •Itarbour nurnber 315 • 3029 AA ROtterdarn • The Netherlands 
Tel 4-31(e)10-42.23 71 • Fax: +31(0)10-433 18 29 ( 	 »gaaycom • wwW.laaay.corn 



0369 

JBB 
N e; I3 E V 

CERTIFICAAT NO 

DATUM 

120,1454.0822 

24-7-2020 

7 PCS 

7 PCS 

(10)(2e) 

(loW?_e) 
.113B-BRANDBEVEILIGING 

NIEUWE VISSERSHAVEN 7 

8861 NX HARLINGEN 

TELEFOON 
	

0)(2e)  

MARINE SERVICE CERTIFICATE 

NAAM SCHIP 

EIGENAAR 

IMO/ENI NUMMER 

HAVEN 

KLASSEBUREAU 

VLAG 

HA 36 SCHILHORN 

MEROMAR FISHING 

.08100612 

HARLINGEN 

ILENT 

THE NETHERLANDS 

itáCitiDING ti1ATTA0-lib tPECIFitAlikv 	 JaBlà1631.7_if 

CATEGORIES OF EQUIPMENT 

POWDER WAGON 
	 Ei 

FOAM WAGON 

ESCAPESETS 

CO2 INSTALLATION 

FM 2001NSTALLATION 

NOVEC1230 INSTALLATION 

FIRE EXTINGUISHERS 

BREATH(NG AIR APPARATUS 

SAFETY HARNES 

LIVE VESTS 
	

Ei 

IMMERSION SUFT 

MEDICAL OXYGEN 

SMOKE DETECTORS 

AIR CYLINDERS 
	 a 

Ei 

WHERE APPRCA 

THE ABOVE CATAGORIES 0 

REPAIRED AND REFILLED W 

AS AT 24.7-2020 

Nieuwe-- 
INSPECTEUR 11313-0,KM9,:ri 

10)(2e 

SIGNED DATE 

24.07.2020 

( 1 C, j( 2 E? ) 

232691 



KGA 

Monster afgifte aan ontdoener 
Delirety of ample at disposer 
Probeabgabe an Entsorger 

Plaats afgifte/Place of is.rue/Abgabeort 
Datum afgifte/Date of ssue/Abgabedatum 

Handtekening ontdoener 
Signature disposer 
Untersehrill Entsorger 

Naam en adres inzamelaar 
Collector's name and address 
Name und Adresse Einsarnmler: 

	kg 

: JA/NEE 
:YES, 

JA/NEIN 

Handtekening inzamelaar 
Sienature cydleetnr 

MAIN 1 
International Stop Disposal B.V. (ISD) 

Torontoatraat 20 
3197 KN BOtlek • Rotterdam 

Telg 	 ltalfZe 	I 
	 (10)*gsp.com— 

MAIN 
International Slop Disposal B.V. (ISD) 

Terontostraat 20 
3137 K 

Tel 

Stempel inzamelaar 
CullectorS• stamp 
Stempel Einsammier 

0370 

HOEVEELHEID INGENOMEN (VLOEIBAAR) AFVAL 
A MOUNT OF RECEIVED (FLARD) WASTE 
MENGE EINGENOMMENER (FLOSSINGER) ABFALL 

Afgewerkte-olielused oillAtt81 	 itr 
Bilge-waterIBilge-waterIBilgewasser   3.- 	kr, 
Bilge-olle/Bike-oll/Bilge-f51 	 kr. 

Monsterafgifte aan ontdoener 	: JACIE'..--"k_)  
Sample álivety to disposer 	 : YES/NO 
Probeabgabe an Entsorger 	 : JA/NEIN 

$-formulier opgemaakt 	 J EE 
Seforin made up 	 YES/NO 
S-Forráular ausgestellt 	 JA/NEIN 

HOEVEELHEID INGENOMEN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA) 
A MOUNT OF RECEIVED SMUL DANGEROUS WASTE (KGA) 
MENGE EINGENOMMENER KLEIN GEFAHRLICHERABFALL (KGA) 

73 

232693 



Monsterafgifte aan ontdoen« 
Sample delivery to disposer 
Probeabgabe an Entsorger 

S-formulier opgemaakt 
siorm made up 
S-Formular ausgestelIt 

HOEVEELHEID INGENOMEN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA) 
A 414:0UNT ÓF RECEIVED WALL DANGEROLIS WASTE (KGA) 
MENGE EINGENOIVIMENERICLEIN GEFAIIRLICHER ABFALL (KGA) 

KG.A. 
	 12 	 

Monster afgifte aan ontdoener 
Delivery of sample al dispo.ser 
Probeabgabe an Entsorger 

Plaats afgifte/P/acé of issuelAbgabcort 
Datum afgifte/Date of issue/Abgabedatum 	 - 2  C' 2 g) 

Handtekening ontdoener 
Signature disposer 
Unterschrift Entsorger 

Naam en adres inzamelaar 
Collector's name and.address 
Name und Adresse Einsammler: 

Stempel inzamelaar 
Collectors stamp 
Stempel Einsammler 

Handtekening inzamelaar 
Signature collector 

(10)(2e) 

Main XII 
Nature tritertiuttne1410--Dispolág..y. 

BunschOtenweg 99 
3089 	4t8 Rotterdara 

oi.   (10)(2e)  

24 

0371 

"HOEVEELHEID INGENOMEN (VLOEIBAAR) AFVAL 
A MOUNT OF RECEIVED (PLUID) WASTE 
MENDE EINGENOMMENER (FLOSSINGER)ABFALL 

Afgewerkte-nlie/used aillAkdi 
Bilgo-water/Bi/ge-water/I3ilgewasser 
tilige-olie/Mge-all/Bilge-01 

itt 

	ltr 

232699 



Ordernummer : 

SFAV nummer: 

Makt XII 
1,Itt:rnatIonal Slop Disposal B.V. 

d unschotenweg 99 
Joaq KB Rotterdam 

(1(j)(2e) 

Captain 

7. 
Vel: 

(10)(2i--, ) 

••jet.4.4tIela 

0372 

f,Taarti.'nt.,.Magend.13e0rfif 

`1fi.111-ntantaer 

Patf,cleda Cu adrgs • 

Scheépsaivaistoffenfo toijer 
Ship waste fon 

International Slop-Disposai F4Vernulier vo.« de.ovetttracht van scheepaafvef8tette.11 
Ira ti-;d3 lorm 

ZH501003V1H13 Forint lier 51 Bewijs van arglito / Fon S' Fred of wa4V+ ti,spasni. 
Bunshotenweg 99 	Bestemd vaar bet afgevende 	detinfn sel 

tiet ingevulde fartnttlief S jaar aan boord beWaren, 
3089 KB 	Rotterdam__ 	 r.pt 	and s,gnéd!ortn emliteptta tiara ter 5 ,ffirs.. 

08KFi 	 2 0 0 6 	9 
Won; feev€'n,1 	1-1/ 36 
ti IB +YIN 
Ï4ááiiïlir6443i;i;Iitii alQ? tileriirri—ar•(005028) 

Ceiciusstraat 15 	8861: NE 	Harlingen 
HA 36 L'IZeeseffijpr 	ts#J-,tunrnat  

ililinnansch10 Schespinkfmner 

vitturr 

3 Eurakoda 	Afvele,ode Annex Naam van fit alva1 
'V-,1:P'exYkY V": 

13.04:03*  - 	• 	tiffëéhátëribilge-olie overig (zeevaart) 

—Schroefasvet/smeervet---- ---- 	120 —kdL-1% MAIN 
u`i ky  

t01 
nis / kg 

n1.- J ka 

1,3 

I 	. 	 

	

1-5-2020 	 9:30 	kg
Datum van afgiff.e (aini/j) 	 (9:5.mfíl) 	 144UP 0-91.:00X9K 147a510): 

Den H e [d erk,;migtkir, ffiotteKom (trottt.  
.  Gemeg.nta,h,i0ohavendx, 

Ws?',.gwev,rtgot,di . 	 fr. ri e. 
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Scheepsafvoistoffenformulier 

Shi ‘..vaste farm 
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Z+4501003V1Her— 	kinttuffer si Bewijs van afgifte r Foi 	Pre)i c.' _ Bestemd voor het afgeverfde schip /Fe,  
'‘11111"°b•-• 	 .-Tdrontestra at-20 	 

• 14et.ingevtito tamari« 5 jaar aan boord bewaren. 
Botlek.RotterdamrtlQ.cornninfod and 41gr'éd fata n't10 Mat  en board for 5  .gofs• 

imepintletS

,7,,tr,
,tei:;:i.f,,,.

.

.,:,r 

 
,...•-•,- 

•.• 	 .; :" :,-, 	 •,,,‘ 	 ...g.3 :, .- :•.,q,g40.0k003.ft;.  '- ''' «. ‘. ' ' . '' :' 
4

: :.•'•,
-
-
O•R 

	
,:.t

•-..'11

_

'.

-

.

--

.

-

,;.J

-

.z

-

;i,-

;

.1m  -.~
, .....t,.d. '• , . . .': ;1:'"' 

... .. 	... 	,  V0 WOng 	
lte 

  
ibilge-olie overig -....::-.  '-"-----  . 13.04.03* '' 1.1 	- 	Bilgewater  

• , 	
(zeevaart) 	0.915 ,hggiv.  

	

INIAg.'' 	

Mak) I 

	

. 	

Main:1 

15.02.02* 3.6 	F 	Fipo zakken 

	

25 ,,,Kki , 	Main I 

• Main I 

UN3082MILIELIGEVAARLLIKE VLOEISTOF, N.E.G. (BILGEVVATER), 9 (f112, ), 
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'‘argiofitir 
5141P13;.111.D1NG 

Marlingen, 0-8-2020 

Cieachie keuriltgsinstantie, 

Vrijdag, 21 Augustus 2020 om 08.00 wordt de ,I'ire-l'ro installatie van del IA "36 
gekeurd te Den 1 Mder 

I loogachtend. 
(10)12e) 

(10)(2e) 

Scheepsreparatie Friesland bv 

(to)(2g) 
Koningsweg 27 
8861 104 'ladingen 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

ri  tg:i'srtht,Iland.n1 

Seheepsrepaiwit Friesland 
Kt ingsweg 27 
8MI  KNHartinen 
Te; 
Fax' 
www.schespstepaiaticfricsliiaint 

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

rt..»se. 	 Te; 	(10)(2e) 
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KeurtllgUCtSySte 

,*:-) Beantwoorden 	<5 Allen beantwoorden @poiar-koeltechniek.n1 
@olitIook.com' 

le hek.' 

;weg 16 
MB ‘qieringenkverf 

m 

i.polar-koeltech 
**, 

j bevestigen wij u de afspraak voor jaarlijks onderhoud en keurin van uw koesysteem. 
HA-36 	 cl> 

g ochtend 21 aug 2020 is een van onze service monteurs bij .0 aanwezig. 
ie Den Helder. 

i onverwacht verhinderd zijn of een andere locatie hebben, vernemen wij dit graag. 

rriendelijke groet, / Kind regards, 

r koeltecnniek B.V. 

• 

Lfl 



C 	 rr:t1~1"4kett Zoeten 
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Y4. sersh..1vIef,  1. at6) Fiii.. 711:-.YO'4, 	 tet?" 

atspz aak jaarlijkse controle B C imtatiatie aan boorde van de H436 

Rer,en 

4rvestleet uur r1 afspraak vz.x.-...;" donderdag 1.3 3ufáu5tu3 voor de -C:01111'01e van de ~C tnstallAto 	 compeflietiterlásn hOtlf ;inde .±-44-36 
l'e'kvr.krdt u':rteb.?•serd erbntorm Je NE% 

fi drrnatie. 	 rs-ven's.t.esz,^4errnttle tAVG 	21d S 	rne‹ 2 .1 	pge.k5.471g, 	itjtén tripu 	 dien roet wenst z.t4 

,,,NQrden opges;5;etzen 	 maken_ 
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Pi ev-t. 'erliztatree-eleti COVIC)-19 voor iii5pedg21.11 ILT op kiciitie 

Vanwege de coronarnaatregeten past de insperte teefomseving en Transport (UT) haar werkwijze 
aan. Het werk gaat door, maar op een andere manier. We werken meer digitaal en op afstand ais dat 
kar,. Sommige controles kunnen op afstand line-kleit gedaan, bijvoorbeeld door digitale "deskliandhaving* 
aan de hand van documenten. De ILT kan dus veel inspecties Wijven uitvoeren. 

Fysieke inspecties 
Als we naar buiten gaan, staat de gezondheid voorop. Van onze inspes.:teurs en van de partijen 
waarmee ere samenwerken of waar we toezicht op houden.. We voeren risicogericht inspecties op locatie 
uit. waarbij we rekening houden met de opronarnaatregelen. Onze inspecteurs zijn uitgerust met 
nondraketijice bescherreingsmidd&en. 

Wat kunt u doen? 
Nu de niedewerkers van de 1L1 weer vaker op locatie komen, vragen we uw modoweriarg. Tor 
bescherming van uw en onze medewerkers. Maatregelen: 

• voorop staat het uitgangspunt dat zowel de 1LT als uw bedrijf de algemeen geldende noire-
richtlijnen tri acht nemen. 

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

niet kan warden aangehouden. 
• eg betreden/vetlaten van net bedrijf is er een mogelijkheid om de handen te wassen/desinfecteren. 

Zorg voor een goed funcoonerendo harxtenwasgologonheid niet voldoende zeep. 
• Geef de medewerker sen de 11.T geen hand. 

medewerters met fysieke klachten 20" neusverkoudheid, heesten, keelpijn, (lichte) koorts, 
darmklachten of verlies vair smaak blijven thuis. Bij'aanwezigheid van medewerkers die deze 
symptomen vertonen, is de ILT-rnedewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf. 

• We vragen van u een maximale inspanning om een afstand van 1,5 meter mogelijk te maken. 
• Zorg voos gearilaKtekantnervoorrieningen wanneer de la-medewerker (administratieve) 

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

minimaal 1,5 meter gerealiseerd kan werden, 
ir 	De apparatuur en de werkplek waar de JUT-medewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt 

graag 20 hygienisch mogelijk hoeden. 
• Een inspectie stopt ais het volgens de inspecteur niet veilig cenceg 

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

HARTELUK DANK VOOR. UW MEDEWERKING: 

Verklaring 
Ik heb bovenstaande tekst gerezen en houd mij aan de afspraken, 

Naam 
Functie 
Datum 
Handteken 

Versie 1 - 150720 
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Verklaring eigenaar voor (vissers)vaartusigen 
groter dan 24 meter 

Deel A - jaarlijks 0 derzoek 

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

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

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

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

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

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

servicerapportages, dokrapport, afschriften logboeken, evt. foto/videomateriaal, ect. 
naar '(10)(2b) Iiient.ni. 

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

232722 
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Deel A - Jaarlijks onderzoek (lee  2€  en 414  jaarlijkse onderzoek) 

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

Arboituiage 

D 

10 

11 

Jaarlijkse inspectie laad- en losgerei WLL > 1000kg en 
❑ hijsmiddelen door een bevoegd persoon (een bevoegd persoon is 

de schipper, of een door de schipper aangewezen persoon) 
WLL (Work Load Limit) vermelden op laad- en losgerei. 
Register van laad & losgerei bijgewerkt en afgetekend 
*kopie betreffende pagina indienen 

Noodstoppen vislier en hulplieren testen 

Controle van draden; Let op vleeshaken, corrosie en breuken 
Controle van sluitingen en ogen blokken; geen slijtage meer dan 
10% 
Controle op slijtage van lummels gieken 

Vislier; controleren op luchtlekkage en/of hydrauliek olielekkage 
en bandremmen 
Controle van afvier patenten boomkor (oudere schepen 
aanwezigheid klapblok) 

❑  
Jaarlijkse keuring valbeveiliging, persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (R.I.&E) aan boord en 
bijgewerkt 
Scheepsbouw 

EI 	Gangbaarheid van de waterloos poorten 

12 	D 
13 	D 

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

Brandkleppen gangbaar en goed afsluitend 

14 
	❑ 	Brandbluskranen gangbaar 

15 
	

Vlamdovend gaas in ontluchtingspijp brandstoftanks intact 

16 
	

Relingwerk en trappen in goede staat 

17 	rg 
18 

Nooduitgangen vrij en gangbaar 

Brandwerende deuren, goed sluiten 

232725 
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