
0451 To: 	vissen" (10}(2g)olLenT.nl] 
Cc: 	10)(2e 10)(2e 	(10)(2e)  @demaritime nl]; 	(10)(2e) 	@gmail.com  	(10)(2e)  
From: 	NavCom Inspection & Consultancy B.V. 
Sent 	Fri 9/10/2021 7:21:18 PM 
Subject ILenT Radio Survey YE118 "NOORDLAND" 10-09-2021 NEELTJE JANS 
Received: 	Ed 9/10/2021 7:21:34 PM 
YE118 NOORDLAND AIS Test Report 10-09-2021.pdf 
YE118 NOORDLAND BatCap Test Report 10-09-2021.pdf 
YE118 NOORDLAND EPIRB Test Report 10-09-2021.pdf 
YE118 NOORDLAND ILT.138.05+-+Report+GMDSS+Radio+survey 10-09-2021.pdf 
YE118 NOORDLAND NavCom Service Report 10-09-2021.pdf 
YE118 NOORDLAND SART Test Report10-09-2021.pdf 

gmail.com] 

Goedenavond, 
Als bijlagen de documenten betreffende het Radio Survey vandaag uitgevoerd aan boord van de YE118 "Noordland" te Neeltje 
Jans. 
Met vriendelijke groeten, 

( 0)(2e) 	Surveyor Navigation & Communication 
+31(01' (10)(2e)  ( 00)(2e@navcom.org  

NavCom Inspection & Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 6 1 1705HZ Heerhugowaard 
The Netherlands  

T +31(0)  (10)(2e)  I (1 	 navcom.org  
W www.navcorn.org  
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0452 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  i E04)(20avcom.org  
T: +31 (0)1 	110112e) 	- I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

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

Name of ship: 	 NOORDLAND 
Call sign: 
	 PBWP 

MMSI number: 	 244860699 
Port of registry: 
	

YERSEKE 
IMO Number: 
	 9775995 

Gross tonnage: 
	

342 
Date keel laid: 
	 17 December 2014 

1. Installation details 

 

kt:ift,k12:„ 

   

1.1 AIS transponder type: 	SAILOR 6280 	 OK 

 

      

      

1.2 Type approval certificate OK 

1.3 Initial installation configuration report on board? 
	

OK 

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

OK 

Main source of electrical power, 	 OK 

Emergency source of electrical power, 	 OK 

Capacity to be verified if the AIS is connected to a battery 	 NIA 

Pilot plug near pilots operating position? 
	 N/A 

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

NIA 

2. AIS programming - Statie information 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

MMSI number 2.1 OK 

2.2  IMO number  OK 

2.3 Radio call sign  OK 

2.4  Name of ship  OK 

2.5  Type of ship  OK 

2.6 OK Ship length and beam 

2.7 Location of GPS antenna OK 

3. AIS programming - Dynamic information 

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

OK 

Time in UTC (Source: internal GNSS) 
	

OK 

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

OK 

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

OK 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 Heading (Source: Gyro) OK 

3.6 Navigational status OK 

    

3.7 Rate of turn, where available (ROT) 	 NIA 

 

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

 

    

    

1/2 
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0452 

NavCom inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 6 ( 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  i E00)(20)iavcom.org  
T: 1E7 00T(6)1 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

OK Destination and ETA (at masters discretion) 

'Name of Radio Insp 

(10 ?(2e 

Date and Place 

10 September 2021 

NEELTJE JANS (10)(2e 

4.3 

OK Short safety-related messages 

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

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

N/A Polling information ch. 70 

N/A Check AIS response to `virtual yessels" 

OK Check reception performance 

OK Confirm reception of own signa! from other ship/VTS 

OK Pollíng by VTS/shore installation 

5. Performance test using measuring instrument 

6. "On air" performance test 

Electromagnetic interference from AIS observed to other installations?: 

NONE OBSERVED 

Remarks: 

NIL 

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

4.1 Ships draught OK 

4.2 Type of cargo OK 

Route plan (optional) 4.4 OK 

4.5 

5.3 

5.2 

5.1 

Read data from AIS 5.4 OK 

Send data to AIS 5.5 OK 

5.6 

6.3 

6.2 

6.1 

Please retain on board with ship's papers until next survey 
Service rendered 's subject to genera) (service) conditions of NavCorn Inspection & Consultancy B.Y. 

IACS 
ISO scot 

BUREAU VEREEAS 

232690 

4. AIS programming - voyage related information 

2s 2 



GMDSS BATTERY TYPE 
	

SEALED LEAD-ACID 

VOLTAGE 
	

24 V (2x12v)) 

CAPACITY (Ah) 
	

140 Ah 

SP. GRAVITY / CELL VOLTAGE (Measured) 	 25,4 

BATTERY CONDITION 	 GOOD 

RESULT OF TEST 	 PASSED 

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

Name of Radio 
(10)(2e) 

0453 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  1 eli72-havcom.org  
T: 4-31(o)I 	00)(2e) :.:I  
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

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

Ship's name 	NOORDLAND 	 IMO No. 	 9775995 
Call Sign 	 PBWP 

	
MMS! No. 	 244860699 

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

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

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

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

Date and Place 
10 September 2021 
NEELTJE JANS 

board with ship's papers until next survey 
Service rendered Is subject to gereral (service) condtions of NavCom Inspection & Consultancy ISM. 

IACS BUHt AU VFIUI AS 

232695 



X TOP DECK STB SIDE 1.a 	Checked location : 

or Cali Sign NIA X NIA 

or Serialised N1A X NIA 

Ship's name 	NOORDLAND 
Cali Sign 	PBWP 
Make of EPIRB 	THRANE& THRANE 
Type of EPIRB 	SAILOR 4065 EPIRB 

IMO No. 
MMSI No. 
Serial No. 

9775995 
244860699 
704-009692 

X 1.b 	Checked float free mounting : 

X 2.a 	Checked presence/condition of lanyard : 

X 2.b 	Checked neat stowage of lanyard ; 

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

X 3 	Visual inspection for defects : 

X 4 	Carrying out the self-test routine ; 

X 5 	Checking of markings : 

X 5.b 	Brief operating instructions : 

X 5.c 	EPIRB serial number 	704-009692 

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

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

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

X 8 	Checked registration through documentation or flag state authority : 

X 9 	Expiry date of battery 	12 - 2031 

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

X 11 	Checking emission In the 406 MHz band using the self-test mode or an appropriate 
device to avoid transmission of a distress signal to the satellites 
Measured frequency: 	406.039,9 Mhz 

X 
12 	If possible, checking emission on the 121.5 MHz frequency using the self-test mode or 

an appropriate device to avoid activating ot the SAR system : 

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

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

X 15 	Verifying the presence of beacon operating instructions : 

0454 
NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  I E(10X2thavcom.org  
T: +31 (0)I 	UflZet I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

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

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

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

15 HEX ID 9E88C54D5430CD1 X OK 

MMSI 244860699 X OK 

14 

OK 

OK 

OK 

MMSI 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

IACS 
232702 

Name of Radio 
(10)(20YL 

Date and Place 
10 September 2021 
NEELTJE JANS 

fit)Rntl VFHITAS 



Futronic MKII Test Box 
01880 
09-06-2022 

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

09:54:37 10-09-2021 
NavCom l&C 
J. van der Vaart 

Beacon information: 	 file:///e/EPIRB/OUTPU10454 

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

SAILOR 

4065 
704-009692 
406.040 MHz 
FLOATFREE 

10-2022 
12-2031 
PASSED 

YE118 NOORDLAND 

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

406.039,9 MHz 
211 
Passed 
BCH code check ok 
FFFEDO4F4462A6AA18668FAF3110 
Short format - Self-Test mode 
Maritime User Protocol 
244 
9E88C54D5430CD1 
MMSI: 860699 Specific beacon: 0 
Aux. device type: 121.5 MHz 
Automatic and manual activation. Emergency code data not entered 

Date for next shore-based 
maintenance: 10-2025 

Futronic MKII Maritime Communications Test Box manufactured by  "A"'DANPHONE 

232702 
	 10-9-2021 10:10 



0455 

Human Environment and Transport 
Inspectorate 
Ministry of Infrastructure 
and Water Management 

Report 
GMDSS Radio survey 

Send the form to K40)(29Pilent.n1 or send to 
Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart 
P.O. Box 16191, 250o BD Den Haag 

Additional information 
(+31) (088 489 oo oo www.ilent.n1 

la 	Name of the ship 

1.2 	SI number and Callsign 

1.3 	Fishing registration and IMO number 

1.4 	Gross tonnage and Length of theship 

1.5 	Date of keel and Year of build 

1.6 	MMSI 

Details ship 

1 NOORDLAND 

156362 	 I PBWP 

I YE-118 	 (,9775995 

342 	 139,93 

J17-12-2014 	 120-10-2015 

1244860699 

Sea areas certified to operate 

z.1 	For which Sea areas is the ship certified to 	■ Al 
	 ❑  Al Az 	 ❑  Al + A2 (existing fishery) 

operate in? 
❑ Ar + A2 + A3 (SES) 	❑  At + Az + A3 (MF/F1F+NI3DP) ❑ 	+ A2 + A3 + A4 

3 EU 2oo9/45 aaSS A 

❑ EU 2009/45 Class C 

3 	Details survey 

❑ EU "9/45  Class B 

❑ EU 2009/45  Class D 

3.1 	Reason tor the radiosurvey 	 ❑  Inital 
	

■ Periodical 	❑  Renewal 

3.6 	Ship was inspected, according to which 
regulations? 

3 Re-inspection of date: 

■ Yes (no deficiencies) 	0 No (see deficiencies at 5.1) 

❑ Until 30' (sea area Al) 	❑  Until 35' (sea area A2) 

• Duplication 
	 ■ Shore-based maintenance  

■ Ship's name 	 ■ Owner 

■ Callsign 	 ■ MMSI 

■ EU 2009/45 	❑  BOLAS 	❑  Commercial CrulsingVessels  

■ Fishery Act 	❑  Regulations Safety Seagoing Vessels -Annex 2 (LY2 Code)  

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

3 Other: 

3.2 	Is the radio insta Ilation in efficient working 
condition? 

3.3 	Sport fishing vessel 

3.4 MaIntenance 

3.5 	Radio station licence conform actual situation 

ILT.138.05 I i of 16 
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0455 

Report GMDSS Rad° survey 
Human Environment and Transport Inspemorate 
MIrrisay af Inftaseucture and Mor r Mrmfflernent 

4 
	

Signature 

4.1 	Name surveyor tompany 	 1 NavCom tnspection8 Consultancy B.V. 

(10)ae) 4.2 	Name radio surveyor 

1  10-09-2021  4.3 	Place and date 	 1 Neeltje 
(1 	2e) 

4.4 Signature 

	

5 	Deficiencies/rernarks 

5.1 	Deficiencies (to be rectified before depanu re) 	None 

5.2 	Remarks (to be rectified as agreed by radio 
surveyor) 

5.3 	Has the list of deficlencies and/or remaii4 been 
signed by master/officer/representative? 

6 

Kannad Marine Rescuer 2 SART battery expired. 
Saitor SP3520 portable GMDSS VHF emergency batteries expired (2PCS). 
New batteries will be delivered to the vessel by DE Maritime. 

■ Yes 	O No 

Signature 
> 	Nom, nn npnalr nrcnin snr varn s nr rnmnanv management 

6.1 	Name master or Officer or representative 

6.2 Signature 

Uni.ts 1 aofi6 

232724 



0455 

Report GMD55 Radio survey 
Roman Ernáronment and Transportinspectorate 
Ministry of Infrastructure and Itkiter management 

General 

7.1 	There is a designated holde' of appropriate radio certificate having primary responsibility for 	 ■ Yes D No ❑  N/A  
radiocommunications duringdistress 

7.2 	On board passengerships.there is an assigned hold er of approp ria te certificate performing only 	 ❑. Yes ❑  No 	■ N/A  
rad iocommunications during distress incid en ts 

7.3 	Being able to in itiate transmission of distrèss alerts by GMDSS radio installations from theposition from which 	■ Yes ❑  No D N/A  
the ship is normally navigated 

7.4 	There are radio records (log) availabie on board and properly kept 	 n  Yes 1-1 No  ■ N/A 

7.5 	Radio emergency lighting for adequate illuminatIon of the radiócontrols for operating all .GMDSS radio 	 ■ Yes ❑  No  n NJA  
equipment 

7.6 	Radio installations clearly marked with callsign, MN151 and other radiocodes/numbers 	 ■ Yes ❑  No n N/A  

■ Yes D No 1:1 N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

7-9 	Existing required GMDSS radio equipment conform MED 96/98 (wheelmark) or Administration List of Type 	■ Yes ❑  No D N/A  
Approved Equipment 

73 o Replaced/renewed required GMDSS radio equipment conform latestamendment MED 96/98 (wheelmark) 	❑  Yes ❑  No ■ N/A  

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

	

7.7 	Adequate and up to date rad ionautcal publications for the intended voyage 

	

7.8 	There are adequate spare parts and tools 

8.i 	Correct siting 	 ■ Yes ❑  No ❑  Nin  
8.z 	Correct polarisation 	 ■ Yes n No Cl N/A  

8.3 	Absence of defects 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

8,4 	Correct coaxial cables and connectors 
	

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

8.5 	No water penetration into the antenna cable 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

8.6 	Safely away from interfering high-pover energy sou rces 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

8,7 	Withstand the strain from swaying and vibrator; 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

8.8 	I f wire antenna, protected against breakage by "wea k link" 
	

❑   Yes ❑  No I N/A  

8.9 	Tuner satisfactorily earthed 	 D Yes n No ■NJA 

8.to Correct insulation 	 n Yes n No 	111 N/A  

831 	MF/I-IF antenna protected against being touch ed accidentalty 	 n Yes ❑  No ■ N/A  

832 	Safe distance to other antennas 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

232724 

9 
	

AIS t 

93 	Ma nufacturer 	SAILOR  

92 Type 	 16280  

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

Ernergency source of energy 	 ■ Yes ❑  No: n N/A  

- External G PS 	 II Yes ❑  No ❑  N/A  

94 	Ann ual test report issued (copy to be attached to this report) 	 Nl Yes ❑  No n N/A  

9.5 	In efficient working condition 	 ■ Yes n No n N/A  

* 	Existing sailin g passengerships 9oogtengaged is do mes& trade may be exampted 

11.11313.05 j of i6 



0455 

Report GMDSS Radio suniey 
Human Environment and Transport rnspectorate 
Minisoy of Infrastructure oud Water Mamtgernent 

O 	Primary VHF 
to.1 Ma nufacturer 	J SAILOR  

102 Type 	 16222  

10.3 Measuring - Output High Power 119,7 	 Yes D No D N/A  

- Reflected Power 	10,7 	Yes ❑  NO D N/A  

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

- Deviation 	1.4200  	 Hz  	 • Yes n No  n N/A 

- Frequency tolerance J 46 	Hz 	 Yes Fl No D N/A 

10.4 VHF operates from: 	- Main source of energy 	 • Yes D No 0 N/A  

Emergency source of en ergy 	 0 Yes ❑  No ■ N/A  

- Reserve sou rce of energy 	 E Yes n No n N/A  

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

to.6 Correct operatien of controls (e.g. PTT-switch, sq uel rh, volume, DW, quick select i6, etc.) 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

10.7 Correct readability display unit 	 i Yes n No 0 N/A  

10,8 Correct operatien on channel 6 -13 - 16 	 111 Yes fl No El N/A  

10.9 Correctoperation on channels for genera! communications 	 11. Yes Ci No D N/A 

10.10 Correct reception and audi Way 	 ■ Yes 1-1 No n N/A  

11 	Prirnary VHF DSC controller including watchkeeping receiver 
11.1 Manufacturer and 	I SEE 10. 

type 
(oniy ifsppercited from 	  
prirnary VHF) 

112 	Provided with automatie position update from: 

- GNS5 Manufacturer 1 FURUNO 

- GNSS Type 	i GP-170 

11.3 G NSS ind uding NMEA 	operates from: 	 - Main source of energy 	 ■ Yes D No D N/A 

- Fmergency source of energy 	 n Yes n No ■ N/A  

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

114 	Separated VHF DSC controller/watchkeeping receiver operates from: - Main sou rce of energy 	 El Yes 0 No ■ N/A  

- Emergency source of energy 	 111 Yes D No II N/A  

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

11.5 MMS! programmed conform ship radio licence 	 ■ Yes n No n N/A  
11.6 Protected again st inadvertent activation of alarm buttons) 	 111 Yes C-1 No 	Cl N/A  

11.7 Correct date and time 	 ■ Yes n No____ 

11.8 Correct operation of controls 	 ■ Yes Cl No EI N/A 

lis,  Correct readability display unit 	 ■ Yes n No ❑  N/A  

11.10 Correct transmission on ch.7o (checked by means of test equipment) 	 1111 Yes 171 No 	n N/A  

11.11 Correct reception on watchkedngreceiver (transmitted by test equipment) 	 ■ Yes 0 No ❑  N/A 

1. 12 Correct visual/audible DSC alarm 	 • Yes D No ❑  N/A  

11a3 Watchkeeping receiver capable of mai ntaining continuous watch 	 ■ Yes n No n N/A  

11.1138.05 I 40016 
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0455 

Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transportlnspectorate.  

Minisoy of Infragructure aud Ittter Morwentent 

12 	Duplicated VHF 

12.1 Manufacturer 	1 N/A 

12.2 Type 

12.3 Measuring - Output High Power L 	 • Yes 0 No El N/A  

- Reflected Power 	 • Yes D No D N/A  

- Output Low Power 1. 	 W 	D Yes 13 No D N/A  

- Deviation 	 n  Yes  fl No fl N/A  

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

124 	Duplicated VHF operates from: 	- Main source of energy 	 0 Yes D No D N/A  

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

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

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

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

127 	Correct readability display unit 	 D Yes 0 No. D N/A  

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

t2.9 Correct opera Uon on chann els for general comrnunicati ons 	 D Yes 0 No El N/A  

12.10 Correctreception and audibility 	 n Yes n No n N/A  

13 	Duplicated VHF DSC controller 

13.1 Manufacturer and 	LN/A 
type 
(only ifs'epergte0 ftom 	 
puplicated VHF) 

132 	Provided with automatie position update from: 

- GNSS Manufacturer 

- GNSS Type 

13.3 GNSS induding NMEA box operates from: 	- Main sourceof energy 	 p Yes D No D N/A 

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

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

134 	Separated VHF DSC controller/watchkeeping receiver operates from: - Main source of energy 	 LI Yes D No D N/A  

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

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

13.5 MMSI p rogrammed conform ship radio licence 	 n Yes n No n N/A  

13.6 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 fl Yes El No 	n N/A  

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

13.8 Correct operation of controls 	 p YeS 0 No 0 N/A 

13.9 Correct readability display unit 	 D Yes 0 No 	❑  N/A  

13.io Correct transmission on ch.7o (checked by me,ans of test equipment) 	 D Yes 0 No 13 N/A  

13.11 Correct reception on ch.7o (tra nsmitted by test equipment) 	 D Yes 0 No D N/A  

13.12 Correct visual/audible DSC alarm 	 ❑  Yes 0 No 0 N/A  

ILT. 0,05 1 5 of 16 
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0455 

Report GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorate 
Irinistry of Infratruclure and Itkiter Mofflernent 

14 	MF radiotelephony 

14.1 Manufacturer 	J N/A 

14.2 Type 

14.3 Measuring13 E on 	2182 kHz 

-Output High Power 	j 	 W 	EI Yes D No 0 N/A  

- Reflected Power 	 EI Yes ❑  No D N/A  

-Frequency tolerante 	[ 	Hz 	 n Yes Cl No n  N/A 

14.4 Measuring 12.8 on 	2187,5 or 2177 kHz 

- Output High Power 	l 	W 	 0 Yes 0 No D N/A  

- Reflected Power 	J 	 W 	D 'fes ❑  No D N/A  

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

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

- Reserve sou rce of energery 	 El Yes 0 No D N/A  

14.6 Correct antenna tuntng n ME band 	 D Yes El No D N/A  

14.7 Correct modu la tion on 13E and .12B 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

14.8 Correct opera tion of controls 	 D  Yes D No  Cl N/A  

14.9 Correct readability display unit 	 n Yes rl No 	El N/A  

14.10 Correct operatienon 2182 kHz 	 D Yes n No El N/A  

14.11 Correct operatio n on frequencies for genera! communications 	 D Yes ❑  No Cl N/A  

14.i2 Correct receptron and audibility 	 ❑  Yes 0 No. D N/A  

15 	M F DSC co ntrol Ier including 2187,5 kHz watchkeeping receiver 

15.1 Manufacturer and 
type 
(only if szperated 
from MF) 

15.2 Provided with automatie position update from: 

15.3 GNSS Manufacturer j  

15.4 Type 

15.5 Separated MF DSC con troll er including watchkeepingreceiver operates from: 	- Main source of energy 	 111 Yes 0 No D N/A  

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

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

15.6 GNSS including NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 El Yes 

s n 

No n N/A  

- Emergency source of energy 	 ❑ r  

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

15.7 MM51 programmed conform chip radio licence 	 Cl Yes ❑  No EI N/A 

15.8 Protected against inadvertent activation of alarmbuttons) 	 n Yes D No D N/A  

15.9 Correct date and time 	 D Yes 0 No EI N/A  

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

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

15.12 C.orrect transmission on 218.7,5 kHz (checked by mea ns of test equipment) 	 n Yes n No n N/A  
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15.13 Correct reception on 2187,5 kHz (tra nsrnitted by test equipment) 
	

D Yes D No D N/A  

15.111 Correct visual/audible DSCalarm 
	 n Yes n No n N/A  

15.15 Watchkeeping receiver is fixed on 2187,5 kHz only 
	

O Yes I3 No 0 N/A  

15.16 Watchkeeping receiver capable of maintainingcontinuouswatch 
	

D Yes EI No ❑  N/A  

1 6 	MF/HF radiotelephony including NBDP 

16.1 MF/HF manufacturer I  N/A 

16.2 Type 

16.3 NBDP manufacturer 	 
and type 

i(seperated from j  
MF/HF) 

164 	Display unit 

16.5 NBDP printer 
manufacturer 

16.6 Type 

16:7 Measuring 13E on 	2182 kHz 	8 MHz 	 12 MHZ 	16MHz 	22 MHz 

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

Reflected Power 	 W 	Cl Yes n No rl N/A  

- Frequency tolerante J 	W 	W 	W 	W 	W 	fl Yes n No n N/A  

16.8 Measuring 12B on 	2187,5 kHz 	8414,5 kHz 

- Output High Power 	 0 Yes n No n N/A  

- Reflected Power 	l 	W 	W 	D Yes CI No n N/A  

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

- Emergency source or energy 	 0 Yes D No ❑  N/A 

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

16.10 Correct antenna tuning in MF band and all HF bands 	 D Yes 0 No D N/A  

16.11 Correct modulation on13E anc112B 	 n Yes  n No n N/A 

16.12 Correctoperation of controls 	 n Yes n No n NIA  

16.13 Correctreadability MF/HF display unit 	 D Yes  ❑  No D N/A 

16.14 Correctoperation on MF/HF telephony distress frequenties 	 0 yes n No D N/A  

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

16.16 Correct reception and audibility 	 ❑  Yes D No 0 N/A  

NBDP; 

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

16.18 Correct operation of keyboard 	 11 Yes n No n N/A  

16.19 Correct readability NBD P display unit 	 n Yes 0 No 0 N/A  

162o Correctoperation of NBDP unit 	 0 Yes 13 No ❑  N/A  

16.21 Correctoperation of NBDP installation by test with coast radio station 	 n Yes n No n N/A  
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1 	M 	F DSC controller including scanning watchkeeping receiver 

17.1 ivianufacturer and 	I N/A  
type 
(cnly ifseperated 	I 	  
from MF/11 F) 

17.2 MF DSCcontroller includingwatchkeepingreceiver operates from - Main source of en ergy 	 n Yes ❑  NO- ❑  N/A  

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

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

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

17.4 G NSS Manufacturer 1  

17.5 Type 

i7.6 G NSS induding NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 D Yes ❑  No 	N/A  

- Emergency sourcè of energy 	 Yes R No ❑  N/A  

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

17.7 MMS! programmed conform chip radio licence 	 ❑' Yes.  ❑  No n N/A  

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

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

17.10 Correct operation of controls 	 ❑  Yes C7 No ❑  N/A  

17m 	Correct readability display unit 	 ❑  Yes ❑  Na n N/A  

1732 Correct transmission on 2187,5 kHz and HF DSC d istress frequenties 	 ❑  Yes .❑  No ❑  N/A  

1733 Correct reception on MF and HF D5Cdistress frequenties 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

17.14 Correct visual/audible DSC alarm 	 ❑  Yes ❑  No ❑  N/A  

17.15 Watchkeeping receiver capable of rnaintainingcontinuous scan ningwatch 	 ❑   Yes  ❑  No ❑  N/A 

8 	Navtex 

18.1 Manufactu er 	i SAILOR 

182 Type 	 16390 

18.3 Located on n avigation bridge 	 ■ Yes n No ❑  N/A  

18.4 Correct visual/audible alarm 
	

■ Yes ❑  No n N/A  

18.5 Correct readability printer 
	

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

18.6 Correct readability display unit 
	

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

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

18.8 Correct reception of navtex messages on: 	- 518 kHz 
	

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

- 490 kHz 
	

■ Yes n No n N/A  

- 4209,5 kHz 
	

■ Yes n No ❑  N/A 
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EPIRB 

19.1 Ma nufacturer 	I THRANE & THRANE  

192 Type 	 I SAILOR 4065 EPIRB  

193 	Location of EPIRB 	I TOP DECK  

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

19.5 Annual test report Issued (copy to te attached to thrs report) 	 • Yes n No El N/A  

19.6 Shore based maintenance testreport (not exceeding 5 years) on board 	 • Yes n Na fl N/A 

19.7 In efficlentworidng cOndition 	 1 Yes  n No n N/A  

20 	Search and rescue locating device 
20.1 SART 	 SART manufacturer 	 Type 

ma nufacturer('s) and 
typ« 	!KAN NAD 	 I RESCUER 2 SART 

I N/A 

N/A  

202 	AIS-SART 	AIS-SART manufacturer 	 Type 
ina nu facturers and 
type 's) 	I N/A  

20.3 Battery expirydate('s)  03-2021 EXPIRED 
	

D Yes • No  

N/A 	 D Yes Cl No  

zo.1 Location's of the 
	I N/A  

device on the ship 

20.5 Is there a device on each side of the ship 

zo.6 Ready for rapidly transfer to survival craft 

zo.7 One device in Free Fall Boat 

zo.8 Correct watertiglitness (no da magelcracks/water ingress) 

20.9 Provided with pole or other arrangement 

zo:io Equiped with buoyant lanyard 

zo.11 Readable brief operating instructions on device 

20.12 Means to prevent inadvertent activation 

20.13 Correct operation on g GHz radar 

20.14 Correct visual/audible alarm 

D Yes D No ■N/A 

■ Yes Cl No Cl N/A 

D Yes Cl No II N/A  

■ Yes 	n N/A_ 

115 Yes n No n N/A 

■ Yes D No D N/A 

■ Yes n No n N/A  

• Yes D No Cl N/A  

■ Yes n No CI N/A  

NI Yes D blo D N/A  
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21 	GMDSS Primary Ship Earth Station 

21.1 Manufacturer 	l N/A 

21.2 Type 

21.3 Printer type 

21.4 Display unit 

21.5 Mobilenumber 

21.6 SES operates from: 	- Maln source of energy 	 n Yes n No n N/A  

- E mergency source of energy 	 n Yes n No n  N/A  

- Reserve sou rce of energery 	 D Yes D No D N/A 

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

21.8 Protected against inadyertent activation of alarm button(s) 	 D Yes D No D N/A  

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

zi.io Correct date and time 	 0 Yes 0 No 0 N/A  

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

21.12 Correct operation of keyboard 	 0 Yes n No n N/A  

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

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

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

zi.16 Correct operation by means of a test call 	 El Yes D No D N/A  

22 	GMDSS Duplicated Ship Earth Station 

22.1 Manufacturer 	N/A 

222 Type 

22.3 Printer type 

224 	Display unit 	1  

22.5 Mobilenumber 	1 

22.6 SES operates from: 	- Main source of energy 	 n Yes n No fl N/A 

- E mergency source of energy 	 D  Yes  D No ❑  N/A  

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

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

22.8 Protected against inadvertent activation of alarm b utton(s) 	 0 Yes D No ❑  N/A  

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

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

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

22.12 Correct operation of keyboard 	 n Yes 0 No D N/A  

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

22.14 Correct readability printer 	 n Yes n No n NM  

22.15 Correct visual/audible alarm 	 n Yes n No n N/A  
22.16 Correct operation by means of a test call 	 D Yes D No D N/A 
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23 	EGC receiver 

23.1 Manufacturer, 	1N/A  
type and printer 
(only ir seperated 
from pnmary/ 
du plicated SFS) 

23.2. Correct visual/audible alarm 	 D Yes D No  D N/A  

23.3. C_orrect readability printer 	 D Yes n No D N/A  

23.4 Correct readability display unit 	 fl  Yes Fl No 	C7, N/A 

25.5 Correct reception of EGC messages 	 13 Yes n No. n N/A  

23.6 Located on navigator] bridge 	 D Yes D No D N/A  

24 
	

GMDSS portable VHF * 

24.1 Manufactureres) and Manufacturer 
tYpe(s) 

SAILOR 

SAILOR 

I  N/A  

24.2 Measuring 	Deviation 
Deviation and 
Erequency tolerante 14400  

24.3 Prlmary batteries 

24.4 Correct non-replaceable seals 

24.5 Batteryk expirydatek 107-2021 - EXPIRED 

24.6 Higply visible 

24.7 Correct watertightne_ss (no da mage/cracks/water ingress) 

24.8 Provision for lts attachment to the clothing (clip) 

24.9 Provided with wrist strap (or neckstrap with weak link) 

Readable operating instructions on device 

24.11 Correct operations of controls 

24.12 Correct operations on Ch_16 

24.13 Correct reception and audi bi II ty  

• Yes n No n N/A  

■ Yes D No D N/A  

D Yes EI No ■N/A  

• Yes D No D N/A  

1111 Yes DNo  D N/A  

OYes ■ no D N/A  

121 Yes ■ No D N/A  

El Yes D No I N/A  

■ Yes E:1 No D N/A 

III Yes n No D N/A  

EI Yes n No n N/A.  

■ Yes D No D N/A  

• Yes ❑ No D N/A  

■ Yes El No D N/A  

• Yes n No n N/A  

II Yes n No El N/A  

Type 

1 SP3520 

ISp3520  

Frequentytolerance 

1 -6  

14300 	Hz 
	

1 -5 
	

Hz 

1N/A 
	

Hz 

107-2021 -EXPIRED 

1N/A 

24.14 Channels programmed as single-freqUency channels 	 111 Yes n No n N/A 

> 	R 	Existing sa ting passenger ships certifted conform 2°09/45 
- class C and D require two G M OSS portable VHF 
- class A and B require three GMDSS portable VHF 
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25 	Additional requirements passenger ships 

25.1 Distre.ss panel for indiating a distrens alert * 

25.2 Manufacturer 	N/A  

25,3 Type 

n Yes n No n N/A  

25.4 Distress álarrn panel for indicating received distress aterts * 	 D Yes D No 	D N/A  

25.5 Manufacturer 	NA  

25.6 Type 

25.7 Installed at the conning position 

25.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 

25.9 Correct visua /I audible alarm 

25.10 Additional EP1RB (for existing sitifing passen ger ships certified conform zoog/q5/E. G an additonatEPIRB is not required, 
if the E MB used as a secondary rneans «Mening is within readi at the coming position) 

25.11 tvlanufacturer 	I  N/A  

25.12 Type 

25.13 Aeronautical VHF (not applicable for existing saitng possengerships certified conform 2o09/45/E G for class 8, C and D) 

25.14 Manufacturer 

25.15 Type 

n yes n No n N/A 

D Yes D No 13  N/A  

D Yes D No D N/A  

El Yes D No 13 N/A  

D Yes Cl No D N/A  

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

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

- Reserve source of energy 	 D Yes Ei No n N/A  

- Primary batteries 	 D Yes D No D N/A  

25.17 Rattery. expirydate I 	 D Yes D  No. D N/A 

25.18 Measuring 	121,5MHz 

Frequency tolerance 	 Hz 	D Yes Cl No Cl N/A 

Output High Power I 	 UJ 	D yes D No D N/A  

Reflected Power 	i 	 W 	 n Yes n Na n N/A 

25.19 Correct modulation 	 n Yes  n No n N/A  

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

2521 Clearly indicatecl on device: 'only for emergency communications with ircraft" 	 ❑  Yes D No D N/A  

25.22 Readable brief operatinginstructions on device 	 D Yes D No D N/A  

2523 Correct readability display unit 	 D Yes D No 13 N/A  

25-24 Correct operation of contrds 	 D Yes D No ❑  N/A  

25.25 Correct operation °n Ch. 121,5 MHz 	 n Yes n No n N/A  

25.26 Correct operation on Ch. 123,1 MHz 	 0 Yes 0 No n N/A  

2527 Correct reception and audibility. 	 D Yes D No o N/A  

> 	* 	DOsting so;ling possengerships certiped conform 20 09/ 45/EG 
Distress (alarm) panel not required if the conning position. 5 

the navigation bridge, and the GMDSS radio.installation is within reach 
°inside, bot the GMDSS radio instoltation within reach ot the conning position, where one is being able to initiote and 
receive distress aserts 

- the navigation corner, where GMDSS radio instáltation is with ir. reach 
- outside, taking into account a continous sta ffing attha locat;on of th e.GMDSS radio equipment and reliable 

cornmunication betweenthe conning position and the locotion of the GMDSS radio equipment. (Portable GMDSS VHF 
ma), he used for this purpose) 
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26 	Reserve sou rce of ene rgy including charger 

26.1 Radio battery 	J BFR  
Ma nufacturer 

262 Type 	 J LEAD-ACID BATTERIES  

26.3 Total nUMber Of sets 12  

26.4 Voltage per set 	112  

26.5 Total available 	124  
voltage 

26.6 capacity perset  1140 AH 

26.7 Total avallable 	140 AH  
capacity 

26.8 Location 	 J NAVBRIDGE DECK AFT 

26.9 Operating duration ❑  i huur 	required capacity (t,4 x 2 x I Load) 	 Ah  
and required capacity 

❑ 3 hours 	required capacity (74 >c 1,6 x3 x 'Laad) 	 Ah  

■ 6 hours 	required capacity (1,4 x 125  x 6 x ILoad) 	Ah  

26.10 Available capacity sufficient for required capacity 

26.11 Correct siting and installation 

26.12 Intrinsically safe electrical installations, if located in battery room 

26.13 Warning of explosion dangers displayed near battedes 

26.14 No equipment requIringiower voltage than the total voltage wnnected to part of battery bank 

26.15 No mixed batteries in the battery bank 

26.16 Provided with sufficient ventilation 

26.17 Securely braced to remain firmly fixed under all sea conditions 

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

26.19 Batteries: 	- Highest specific gravity 

- Lowest specific gravity 

- Battery analyser 

1. 

L 

■ Yes ❑  No D N/A  

■ Yes D No D N/A  

n Yes n No ■N/A  

■ Yes n Na ri N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes  ❑  No 0 N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A 

26.2o Con dition of battery sufficient for required capacity 	 ■ YeS ❑  No 0 N/A 

26.21 Change over from rnain/emergency source of energy to reserve source of energy 	3 Man ual ly 

■ Automatically 

26.22 Change over dearly labelled 

26.23 Manual change over switch readilyaccessible to operator 

2624 Manual change over switch located on navigation bridge 

26.25 Automatical charger  SAILOR  
Ma nufacturer 

■ Yes ❑  No ■ N/A  

❑ Yes 0 No ■ N/A  

D Yes ❑ No ■N/A  

26.27 Capable of recharging within io hours 	 ❑` Yes ❑  No ❑  N/A  

2628 Provided with visual indications that it is switch ed on 	 ❑  Yes ❑  No D N/A  

2629 Indication of t>attery voltage is available on the navigation bridge 	 ❑  Yes ❑  No D N/A  

26.3o Indication of charge/discharge current is available on the navigation bridge 	 ❑  Yes ❑  No 	❑  N/A  

26.31 Audible alarm and visual indkanon on the navigation bridge indica ring an interruption of the shi p's supply 	❑  Yes n No 	❑  MIA  
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27 	Radari 

27.1 Ma nufacturer 	FURUNO  

27.2 Type 	 FAR-2117 

27.3 Which band 	1 X-band 	Cl 5-band  

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

- Emergency source of energy 	 ❑  Yes D No ■ NjA  

27.5 Platting facilitles: 	 - EPA 	 ❑  Yes fl Na  ■ N/A 

-ATA 	 ■ Yes n No  ❑  111/A  

- ARPA 	 n Yes ❑  No MI N/A  

27.6 Minimum display area conform vessel sizeitonnag.e 	 ■ Yes ❑  No ❑  NJA  

27.7 Radar scanner in accordance with compass safe distante 	 El Yes n No ❑  N/A  

27.8 Antenna rotátion su fficient rpm 	 Yes ❑  No ❑  N/A  

27.9 No blind sectors from right ah ead direction to 22.5 degreesabaft the beam 	 • Yes d No ❑  N/A  

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

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

27.12 Correctoperation of controls (Gain, VRM, EBL, 5TC, FTC, Tuning, Hl etc.) 	 ■ Yes ❑   No ❑  N/A 

27.53 Correct opera Urm on all ranges 	 ■ Yes ❑  No n N/A  

27.1 4  Correct performance& targets on display unit 	 ■ Yes D No ❑  N/A  

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

28 	Radar 2 

28.1 Manufacturer 	FURUNO 

28.2 Type 	 1 FAR-2117 

2.8.3 Which band 	■ X-band 	❑  5-band  

28.4 Radar operates frorn: 	 - Main source of energy 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

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

28.5 Honing facilities: 	 - EPA 	 11 Yes ❑  No ■ N/A 

- ATA 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A 

- ARPA 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

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

28.7 Radar scanner in accordance with compass safe distante 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

28S Antenna rotation sufficient rpm 	 1 Yes ❑  No ❑  N/A  

28.9 No blind sectors from right ah ead direction to 22,5 degrees abaft the bearn 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A  

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

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

28.12 Correctoperation of controls (Gain, VRM, EBL, 5TC, FTC, Tuning, Hl etc.) 	 ■ Yes ❑  Na ❑  N/A  

28.13 Correctoperation on all ranges 	 A Yes n No n N/A  

28.14 Correct performance of targets on display unit 	 ■ Yes 0 No ❑  N/A  

28.15 Means of performa n ce check 	 ■ Yes ❑  No ❑  N/A 
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29 	SSAS 

29.1 Cornbined with GMDSS primary 5E5 	 n Yes D No n N/A  

29.2 Combined with G M DS5 duplicated 5E5 	 D Yes D No ❑  N/A  

29.3 Manufacturer and 	WA  
type 
(onlyi(seperated 
from pro ary/ 
dupficated SES) 

29.4 SSAS operatas'from; 	 - Main source 	 fl Yes n No n N/A 

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

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

29.6 Protected against inadvertent operation 	 D Yes D No D N/A  

29.7 Should not be n ecessa iy to remove sealsor break any lid or cover 	 ❑  yes n No n N/A  

29.8 When actiVated 55A5 continues the alert until deactivated and/or reset 	 n Yes 0 No 0 N/A  

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

29.10 Transmission initiated by 55A5 activation points include a unique identilier 	 Q Yes El No 	D N/A  

29.11 Transmission includes the chip identity 	 0 Yes D Na ❑  N/A  

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

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

29.14 SSAS iscapable of being test& 	 D Yes D No EI N/A  

30 	LRIT 

30.1 Combined with GMDSS primary 5E5 

30.2 Combined with GMDSS duplicate(' SES 

Manufacturer and 
type 
(only if seperated 
from p am dry/ 
duplicated SES) 

30.3 

n Yes D No D N/A  

D Yes  n No  D N/A  

N1A 

30.4 LRIT operates from: 	 - Maln source 	 n  Yes  n No  n  N/A 

- Emergency source of energy 	 ni. Yes D No n N/A 

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

30.5 Capable Of bei ng switched off or cesin g transmission LRIT information 	 ❑  Yes 0 No D N/A  

30.6 Con forinance test report on board issued by Administrations recognized test ASP 	 D Yes El No El N/A  

30.7 Equipment used to transrnit LRIT information stilt the same (no change) 	 EI Yes El No 	D N/A  

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

3o.9 Correct function of equiprnent used to transmit LRIT information 	 fl Yes El No 	fl N/A  

30.10 Conformance test report on board is conform actual situation/device 	 n yes n No: n N/A  
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Explanatory notes GMDSS Radio survey report 

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

Y = Correct 
N = No good (result is a deficiency) 
N/A = Not applica ble 

As the form is suitable for different kind of regulations, not all windows 
and all lines in the report ,vilt apply. 

I fa window is not applic.able, for instan ce there is no duplicated VHF, 
the window of the dupficated VHF may be left blank. 
If in a window one line does not apply, for instance it concerns an 
existing ship which does not have to comply to the relevant line, N/A 
is the correct~) 

The orignal Report GMDSS Radio survey shall be signed by the radio 
surveyor and the master (or officer or representative), after which the 
report shall be handed overto the master/skipper or representative. 
The digitalversion ofthe report Oncluding EPIRB and Ifapplkable the 
AIS a nnual test report) shall be sent the same day by email to 
visserij@fien tad 

The radio survey skiall bedotte depending the kind of safety 
certificate: 
- Within three months before the finalanniversary date. 
- Within three months before or after the anniversa ry date. 
- 	Within three months before or after the second or third anniversary 

date. 

If a re-survey due to deficiencies is necessary, the re-survey shall be done 
within the above rneritioned period. 
If the nature of the deficienties is a threat to safety, a re-survey sha II be 
done before the ship d eparts. 

Some vessels triay have several kind of safety Cenificates: 
Sport fishing versel may have: 

Passenger Ship Sa fety Certificate (based on EU 2.009/45) 
- National Safety C ertificate 

Sailing passengervessels may have: 
- Passenger Shlp Sa fety Certificate (based on EU 2009/45) 
- 	Certificate of Seaworthiness (relate d to Commercial Cruist ng Vessels) 
- Special Purpose Ship Safety Certificate 

(s ome sailing passeriger vessels do have all 3 in en tion ed certificates) 

information regarding fishing vessels 

There are rwo different certificates for fishingvessels: 
- Cenificate of Seaworthiness (<24 m.) 
- Certificate of Compliance (24 ni. and upwards) 

M + Az existing fishery (date of keel before 1-1-1999) 
Some existing fishingvessels are equiped as follows: 

Ai VHF/DSC clans D with seperate DSC antenna 
however, renewal existing VN F/ DSC shall be type class A/B 

A2 existing MF transceiver + GMDSS INMARSAT-C 
• power supply requirements conforrn GMDSS 
' MFIDSC controller and MF/DSC watchkeeping receiver is not 

requirecl 
• however, renewa I ofthe existing MF transceiver includes a Is° 

installation of MF/DSC controller and MF/DSC 
vvatchkeepingreceiver 

GMDSS Portable VHF on board fishing 
- Uptoz4m.i 	one 
- 24 rn_ and upwards: two 
- 45 0.1. and upwards: three 

k farmer type approved non-GMDSS portable VHF for merchant 
marine may stay on board, if batterycharger bas been insralled on 
a fixed place 011 the bridge 

* however, ren ewal shall be a GMDSS type with primary batteries 

Search and ~ne locatirtg &Mee on hoont &hing ~Is 
- 	U1110 45 TIL: 	one 
- 45 m. and upwards: two 
- If sailingarea is northern region: each survival craft and rescue boat 

shall be fitted with SART 

AIS on board fishing vessels 
- 	as m. and upwards, not later than 31 May2014 

18 m. and upwards, not later than 31 May 2013 
- 24 m. and upvvards, not later than 31 May 2012 

45 na. and upwards DM later than 31 December 2004 

GMDSS pover requirentents «kling ships (date of keel befor  
4}i">01-1999) 
- Main source of energy 
- 	6 hours on reserve source of power 

GMDSS pover requirentents new ships (date of I after ot-e 1-tggg) 
- Main source of energy 

Emergency source of energy 
- 	3 hours on reserve source of energy,' if emergency source of energy is 

capable ofserving fora period of at least 3 hours 
- 	1 hour on reserve source of energy, if emergency source is capable of 

serving the radio installation for a period of at least 6 hours 

Position update: 
Any GMDSS shipboard equipment which is capable of transmitting 
position coordinates as part of a distress alert and which does not have 
an integral electronic positionfixing system receiver shall be 
Interconnected to a separate naviagation receiver, ifone is installed, to 
provide that information a utomatically. 

111138.05 1 160(16 
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SURVEY REPORT TASK ID: NOORDLAND YE118 ILT 10-09-2021 

12 - 2031 
EX Pl RED! 
EX Pl RED! 

HRU: 	10 - 2022 
Nr. 2 	EXPIRED! 
Nr. 2 

Battery: 
Nr. 1 
Nr. 1 

EPIRB 
GMDSS handheld 
SART 

Nr. 3 

From Until/Fr 
06.45 09.00 13.30 11.30 

Name of surveyor Date 

0456 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 6 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  Eb~havcom.org  
T: +31(0)1 flUli4eP1 
Chambre of Commerce Amsterdam 
34138969 

Vessel 

Owners 
Agents 
Porth and Berth 
Invoice to 
Owner's order no cfin -mtipx,2e1)  

IMO No. 

Cali Sign 
MMS, No. 

Flag 
Date Keel laid 

Class Society & Cert. Date 

9775995 

PBWP 
244860699 
NETHERLANDS 
17 December 2014 
ILT 31-10-2020 

: NOORDLAND 
YERSEKE 118 NOORDLAND BV 

: NEELTJE JANS 
: DE MARITIME 

Expiry dates of GMDSS items: 

Surveior's s ignature 

;.1 0 )(Ze 

Labour Travel/Work/Travel Extra Ad min time 
Until/Fr Mileage 

360 km 
From Until Until 

10/09 (10)(2e) 

r 	rtrc it L. Wil to gerf ra, ;<.cr.nceJ :ar: .trots of PO 

IACS 

Date: 10 September 021 
NEELTJE JANS 
Master sign. & Ships 

232730 

Carried out periodicaI ILT safety radió survey and annual AIS / EPIRB tests. 
Following deficiencies noted: 
1) SART Kannad Marine Rescuer 2 SART battery expired. 
2) Portable GMDSS VHF Sailor SP3520 lithium emergency batteries (2 pcs) expired. 

Actions taken in regard to above mentioned deficiencies: 
New batteries have been ordered by the ships owner and will be delivered to the vessel 
by DE Maritime 

Recommendation: 
Battery charger Sailor 6081 communcation cable to be connected to Sailor 6222 radio. 
In this way, the status of the battery and charger can be monitored and checked via the 6222 VHF. 

Pdf copies to be sent by e-mail to: 	ILT 
DE MARITIME,1 	(10)(2o) 	IffiGMAIL.CONI 



SART Manufacturer KANNAD MARINE N/A 

Type & Model RESCUER SART 

Serial Number S4/15 59530 

Battery expiry date EXPIRED! 

Mounting location NAV BR AT BACKDOOR 

Test instrument type or Radar used GMDSS TESTBOX 

PASSED Result of test 

OK Presence of operating instructions 

OK Lanyard OK and installed correctly 

OK Ships name displayed 

OK Visual inspected for defects 

Test results OK OK 

Name of Radio Insr 
(10)(2e)  

Date and Place 
10 September 2021 
NEELTJE JANS 

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

IACS 
ISO %AD 

FIURFALI VEHICAS 
Cenihetnion 

0457 

NavCom Inspection and Consultancy B.V. 
Huygenhoekring 61 1705 HZ Heerhugowaard 
The Netherlands 
W: www.navcom.org  l EtfIrahavcom.org  
T: +31 (0) 	 f10)(2e) 	 I 
Chambre of Commerce Amsterdam 34138969 

232733 

PERIODICAL TESTING OF SART 

Ship's name 	NOORDLAND 
	

IMO No. 	 9775995 
Call Sign 	 PBWP 

	
MMS! No. 	 244860699 



i&ilent nl> (10)(2e) 

0459 To: 	visserid(10)(29)AlLenT.n11  
Cc: 	("0)(2010)0_410)(2eb - ILTd  (10)(2e)  l©ILenT.nl] 
From: 	(10)(2e) 1-,10)(2e(i0X2e - ILT 
Sent 	Wed 10/21/2020 1:07:24 PM 
Subject FW: Afmeldingen marcus-lifenet en magnetisch kompas ye118 
Received: 	Wed 10/21/2020 1:07:25 PM 
PHOTO-2020-10-20-11-05-48.ipq 
ATT00001.txt 
PHOTO-2020-10-20-11-05-49.jpq 
ATT00002.bd 
PHOTO-2020-10-20-11-05-49 jog 
ATT00003_txt 
PHOTO-2020-10-20-11-05-50.Ipq 
ATT00004.txt 
PHOTO-2020-10-20-11-05-50.jpq 
ATT00005.txt 
PHOTO-2020-10-20-11-28-34.jpq 
ATT00006.txt 

Graag opslaan hij de documenten van de YE 118_ 
Groet, 

-----Oorspronkelijk  bericht 	 

	

Van(  1.,))(24)(<191(g.,ilietxs4a11.n1 	,  
Verzonden: woensdag  21 oktober 2020 12:14 
Aan: fl 0)(2e) etoR24~  - ILT < 
Onderwerp: Afmeldingen yel 18 

231956 













cm 

CM 

cm 	 CM 

entre 

Standaard Kompaskoers Stuur 
Opmerkingen / Remarlw Standard 	Compass 	Steering 

Reflector 	course 	
-- 

oo. 

Nellingmagneten 
Reeling error magnots 

Fi Itersstaaf / Flinders* bar 

Positie / Position 

Diameter /Diameter 

eteseb.. /I nr...111. 

To check adjustment for coefflcient B, 
deviations should be determind on 
magnetic headings E and W with as 
large as possible differente in latitude 

2 ><- 

geel kompawn worden beïnvloed door romanent 
-nagnetisme o.a. aan boord van nieuwe schepen. na  
grote reparaties, na een langdurige stillig periode enz. 
Ais gevolg hiervan kan grote foutverandering optreden 
en is hercompensatie aan te bevelen_ 

Many compasses are intruenced by residuai magnetisme 
e.g. on board of new ships. after large repairs. after having 
been taal up for a considerabie time etc. As a resuit 
thereof deviatieris are liable to change considerably 
and readjustment is advisable. 

0-correctoren/D-correetors 

Bollen /Globes/ Piates 

Cilinders/Cylinders 

Diameter /Diameter 

Midden tot kompaspen /Centre to corripass centra 

ur 

O 

DEVIATIES / DEVIATIONS 

TQI 	 MS/SS 	LL2 	 
tut. es4Pct. 

Betekent oostelijke deviatie 
Means easterly deviation f 

Betekent westelijke deviatie 
Means westerly devlation 

COMPENSATIE MIDDELEN 	 Magneetgaten genummerd van onder 

COM PE NSATION of CORRECTORS 	 Magnethotes tounteel trom Dettom 

Langscheepa Fore & Aft, 

N. Polen 
Red enda 

N. Polen 
Red ende 

voor / Fwrd 
Achter /Aft 

voor /Pwrd 
Achter/Aft 

Dwarsscheeps /Thwartsb1P 

7-oz voor bijzonderheden betreffende 
coafficiént Ben remanent magnetisme. 
P.t.o. for part icularr. conceming ceelficient 
and residual magnetism. 

FouTzeillitfeeP / Error lubber line: 
Standaard 
Standard 

Stuur  
Steering 

Kompas gestold / Ad :ri
l 
 

Te  
At 

Datum 	f.. .0.4.:1.0:gra..— 20.0 
Date 

Door  
By 

Paraaf  
Signature 

4 3 

112" 

157' 

180 

202" 

225 

247" 

270 

292e 

315 

337" 

:),(...A) 	
boven 
 

uq 

._cm 

boven 
up 

Stuur 
Steonng 

58 zijde 
58 skie 

BB zijde 
Portside 

T 
naar Stil to Sti 
naar REI/ to PS 

kr; 

Soort 
Kind 

N Polen 
Red onds 



0466 
@ilent.nl] (10)(2e) 

To: 	visserij[(10)(2 	) •P ILenT.nl] 
Cc: 	(10)(2e) 10)(2e jaa- ILT[ 
From: 	( OX200)(2e 	- ILT 
Sent: 	Tue 10/20/2020 3:55:27 PM 
Subject FW: rapportage Ye118 HOMO's 
Received: 	Tue 10/20/2020 3:55:29 PM 
stuurboord Ye 118.pdf 
bakboort ye-118.pdf 
gen set ye-118.pdf 

Dames, 
Svp opslaan dossier YE 118 , endoscopie hoofdmotoren 
m.v r. gr. 
419.)(2f):: 
Sr. Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping I nspectorate (Marine & Fishery) 
PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M (+31) 

	
(1))(2/b) 

E  (10)00) @ilent.nl  
Van:  et ogzef 

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 12:51 
Aan 
	(10)(2e) 

CC 0)(200)(2e 0)(2e) - ILT 
Onderwerp: rapportage Ye118 

Goedemiddag (10X2e) erg10)(2e) 
Hier de rapportage van de ye-118 de nood stops zijn nog getest met opstarten 
Best regards 
Met vriendelijke groet, 

l0t1o)(241.;  
GSM : +31 (0)  
e-mail : r---(oxgo):,;Iedamen com 

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Member of the Damen Group 

Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (0),Z(4°X2-e) l 
Fax : +31 (0151(t0X2O) ,I 
E-mail :1,,--1(10X28) .1(0,damen com  

CAT .  

This e-mail is confidenti al and may also be privileged. It is intended fur use by the addressee only. 1f you are not the 
intended addressee, we request that you notify us immediately and delete this e-mail, and any attachment(s), 
without copying, forwarding, disclosing or using it in any other way. We will not be liable for damage relating to the 
communication by e-mail of data or documents. B.V. Scheepswerf Maaskant, also known as Maaskant Shipyards 
Stellendam, has its seat at Stellendam, the Netherlands and is registered at the Chamber of Commerce under number 23051384 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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0467 

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

machinefabriek - scheepsbouw - dok- en reparatiewerkplaats 
CE e 

SERVICE RAPPORT 

Naam eigenaar : 

Naam schip: YE-118 

Plaats uitgevoerde werkzaamheden: 

Stellendam  

Motor type : C18 STB 

Serie nummer: T2R00335 

Urenstand, 17384 

Datum: 

16-10-2020 

Elec: 

Werkzaamheden. 

• Endoscopie bij cilinder 3 en 4 uitgevoerd, hen patroon tot bovenin goed zichtbaar. In en uitlaat kleppen 
droog en draagvlak goed. 

• In en uitlaat kleppen gesteld. 
• Injectoren gesteld. 
• Alarmen getest, oliedruk stop: 1,2 bar. 

Koelwater stop: 102 graden. 
Overspeed en koelwater level oke. 

• Turbo axiaal oke. 
• Keerkoppeling geïnspecteerd met SI, oke. 

• Drive stuurmachine pomp lekt olie, hiervoor pakkingen opzoeken. En dit de volgende keer verhelpen. 

Onderdelen gebruikt van klant: 
Bijzonderheden eigenaar:  

Handtekening eigenaar en/d 
	

Handtekenir 
	

Handtekening 
vertegenwoordiger: 
	(10;(2. 	 Coordi nator: 

Naam Mont 

RegIstratienuntmer Kamer van Koophandel 23028057 onder de neem: B.V. Scheepswerf Maaekont. 
Op al onze offertes. op alle opdrachten aan ons en en alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn de VNS1k.gemene Werfvocmwaarden van toepassin,:„: 

232647 



Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Motor type : C18 BB 

Serie nummer: T2R00334 

Urenstand. 17384 

Datum: 

16-10-2020 

Elec: 

Werkzaamheden. 

• Endoscopie bij cilinder 3 en 4 uitgevoerd, hon patroon tot bovenin goed zichtbaar. In en uitlaat kleppen 
droog en draagvlak goed. 

• In en uitlaat kleppen gesteld. 
• Injectoren gesteld. 
• Alarmen getest, oliedruk stop: 1,2 bar. 

Koelwater stop: 102 graden. 
Overspeed en koelwater level oke. 

• Turbo axiaal oke. 
• Keerkoppeling geïnspecteerd met SI, oke. 

• Drive stuurmachine pomp lekt olie, hiervoor pakkingen opzoeken. En dit de volgende keer verhelpen. 

Onderdelen gebruikt van klant: 
Bijzonderheden eigenaar: 

Handtekening eigenaar en/of 
vertegenwoordiger: 

,Handteken 

Naam Mor 

Handtekening 
Coordinator: 

(10)(2e) 

0468 

machinefabriek scheepsbouw dok• en reparatiewerkplaats 

ERVICE RAPPORT 
Naam eigenaar : 

Naam schip: YE-118 

Plaats uitgevoerde werkzaamheden: 

Stellendam 

Registratienummer Kamer van Koophandel 23028057 onder de naam: B.V. Scheepswerf Maaskant, 
Op at onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de VNSI Algemene Werfveon.vaarcten van toepassing. 
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Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Werkzaamheden. 

• Turbo gedemonteerd voor revisie, ivm axiaale speling. 
• Na revisie weer gemonteerd. 
• Motor proefgedraaid, oke. 

Onderdelen gebruikt van klant: 

Handtekening 
Coordinator: 

Handtekening 

Naam Monteur (10)(2e) 

Bijzonderheden eigenaar: 	f -1() (2e 

Handtekening eigens 
vertegenwoordiger: 

Motor type : C18 genset voor 

Serie nummer: GEX05042 

Urenstand. 19526 

Elec: 

Datum: 

16-10-2020 

Naam eigenaar : 

Naam schip: YE-118 

Plaats uitgevoerde werkzaamheden: 

Stellendam 

0469 

machinefabriek - scheepsbouw dok- en reparatiewerkplaats 

SERVICE RAP PORT 

Reg stratienummer Kamer van Koophandel 23028057 onder de naam: B.V. Scheepswerf Maaskant. 
Op al onze offertes. op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn de VNSf Al, ene Wertvaorwaarden van toepassing. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	YE 118 

Naam schip: 	NOORDLAND 

Lengte: 
	39,93 

Tonnage: 	342 

Object ID: 

Verjaardatum: 

56362 

21-10-2015 

Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

Nw afspraak 	E 
maken 

Herstellen: 

Voor einde 
inspectieperiode 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

0470 

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)(2e)IILENT.NL 

inspectiegegevens: 
le Inspecteur: ( I Cig241 	0X2e)i 	RapportNr: 	11 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Stellendam Maaskant 

Inspectieperiode: 	 5 

Periode(Cydus): 	 1 

Inspectiedatum: 
	

15-10-2020 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VigNr. Omschrijving 
	 Akk. ILT 

3 	1 	Certificaten geviseerd 
	 C 

4 	2 	Er dient nog een behandelingsplan gemaakt te worden.) 

7 	3 	Certificaten geviseerd 

8 	1 	Certificaten moeten nog geviseerd warden 

10 	1 	Schip heeft geen Luchtvaten, svp uit BRS halen. 

11 	1 	Een set nieuwe certificaten kan worden opgemaakt. Schip voldoet aan waterballast. Tekening is Ingediend 

E 

Uitgevoerde inspectie 

Uitstel: 	Uitgevoerd 1/N: Uitsteldatum: 

Brandblus 5-jrlks 
	 NVT 

	
15-10-2020 

Vernieuwing 
	

NVT 
	 E 	15-10-2020 

Inwendig 5 jrlks 
	 NVT 

	
15-10-2020 

Certificaten: 

Bemanningscertificaat 

Klassecertificaat 

Certificaat van 
Overeenstemming 

Opmerkingen: 

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

pNvt () Geviseerd C Verlengd 	Vernieuwen 

::-AMvt C) Geviseerd (. Verlengd i Vernieuwen 

'.Nvt 	Geviseerd 	Verlengd ("i,' Vernieuwen 

RapNr: VigNr: Omschrijving: 

2 	Schip is voorzien van ballasttanks, schip uitvoeren conform de waterballast 
confentie (blindflens aanbrengen en tankenplan wijzigen) 

10 	1 	KK: Smeerolie monster analyse laten uitvoeren, rapportage mailen nr: 
(10)(2gPilent.n1 
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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)( q)IILENT,NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

10 	3 	HOMO: noodstop beide HOMO's testen, rapportage mailen nr.: Voor einde 	Schriftelijk 
10)(2gPilent.n1 	 inspectieperiode afmelden 

10 	4 	Zelf een oefening met het Markus Lifenet houden en ILT foto's cq film 	Voor einddatum Schriftelijk 
	

L 
insturen 	 certificaat 	afmelden 

10 	5 	Magnetisch kompas keuren en compenseren 	 Voor einddatum Schriftelijk 
certificaat 	afmelden 

10 	9 	Schroefassen meten en rapportage/ foto's insturen 	 Voor einde 	Nw afspraak 
inspectieperiode maken 

11 	1 	rapportage loadtest kraan insturen naar ILT 

Verslag: 
Datum: 15-10-2020 

	
Korte omschrijving: Vernieuwing 5 jaarlijkse vaste blus en SA 

0470 

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

10 	2 	HOMO: alarmering testen, rapportage inclusief settings mailen nr.: 	 Voor einde 	Schriftelijk 	E 
K10)(20ilent.n1 
	

inspectieperiode afmelden 

MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd vaarbevoegdheden bemanning, medische keuringen en Samen met 
de schipper de verklaring eigenaar doorgenomen< monsterboekjes, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, brandkleppen, 
zwemvesten, kaarten en boekwerken, overlevingspakken, reddingsvesten, schietlijnen, wachtalarm incl doormelden, scheepshoorn, 
algemeen alarm, lampjes overlevingspakken, medicijnen, reddingsboeien met lamp en werplijnen, vuurpijlen, medicijnkist, vlotten 
gekeurd, nav.verlichting, NUC verlichting, brandslang en spuitstuk, vluchtluik gangbaar, knevels en luiken, vloerplaten vast, isolatiemat 
hoofdbord, isolatie draaiende en hete delen, noodverlichting, intercom, MK, zoeklicht, tuigage inorde, ankerspil, vloerplaten vast etc=i.o. 
Novec vaste blus: Samen met wolf de vaste blusinstallatie bekeken en goed bevonden. Alarmeringen mk voor en achter, niveau flessen, 
activering flessen, leidingwerk, slangen etc = ío 
Schroefassen: Maaskant stuurt een rapportage met speling en foto's van de conus (speling 5 en 6mm) 
Inwendig: Voorpiektank en achterpiektank geinspecteerd en in orde bevonden 
Ballast: tekening is ingestuurd en het systeem is aangepast dmv het plaatsen van een flens. 

Datum: 14-10-2020 	Korte omschrijving: Ballastwater 

Ballast systeem zal deze droogzetting worden aangepast door Maaskant Shipyards. Systeem zal zodanig worden aangepast dat niet kan 
worden gevuld maar nog wel kan worden gelensd. 

Datum: 14-10-2020 	Korte omschrijvingl 9)(1e) 
Inspecteerde vaartuig droog en schoon in dok. Lichte intering bij zuigbuis opening op de huid geconstateerd, zal door Maaskant dok 
worden verholpen, verder geen bijzonderheden aan het casco waargenomen. Casco zal worden voorzien van : 1* primer (Intertuff 202), 
AF (Interswift 6600) en anodes waarnodig. Roeren lichte speling, maar nog toelaatbaar. Schroeven geen bijzonderheden. Anker en ketting 
afgevierd in dok, geen bijzonderheden geconstateerd. 

Datum: 14-10-2020 	Korte omschrijving(10)(2 ) 

Beide keerkoppelingen inwendig geinspecteerd. Getornd via de motor. Geen bijzonderheden geconstateerd, gelijkmatig loopbeeld op 
vertanding. Gevraagd om smeerolie analyse. 
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1LT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Ma il:1(10)(2COILENT.h1L 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0470 

Datum: 14-10-2020 	Korte omschrijving( I0)(2e) 

Beide hoofdmotoren geendoscopeerd met Maaskant Diesel (monteut$0)(2  ) 
SB HOMO : CAT C18 ser no.: T2R00335, draaiuren +/- 17.300: cil 3& 4, voering diverse kleine poetsplekken en een enkele kleine 
poetsbaan, hoonpatroon duidelijk zichtbaar, geen verkleuring. In /uitlaat kleppen: droog, lichte inslag waarneembaar, lichte koolaanslag. 
Zuigekroon geen bijzonderheden. 
BB HOMO: CAT C 18 ser no.: T2R00334 , draaiuren  +/- 17.300. Beeld komt overeen met beeld van SB HOMO. 
Maaskant Diesel: afgesproken met dhr (10)(2e) dat Maaskant Diesel de alarmeringen en de noodstoppen van beide hoofdmotoren 
test, rapportage volgt. 

231958 



0472 To: 	Werktuigbouw_tek 	(10)(2g) 	@ILenT.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Fri 10/23/2020 10:47:44 AM 
Subject 20-10-15 TER KEUR Ballastschema YE-118 
Received: 	Ed 10/23/2020 10:47:44 AM 
617-310-002-D BALLAST, LENS RUIM SYSTEEM.PDF 

Beste collega, 
Graag keuren 
APR 669005 
ID 56362 
Dit is eerder niet correct ingeboekt door mij (nl onder het abonnement) en naar jullie doorgestuurd. Zie 
onderstaande mail  . Graag die mail verwijderen en via deze mail oppakken. Bedankt! 
Hartelijke groet Wei 
Van: visserij 

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 11:49  
Aan: Werktuigbouw_tek < 	(10)(29) 	@ILenT.nl> 
Onderwerp: 20-10-15 TER KEUR Ballastschema YE-118 

Beste collega, 
Graag keuren 
APR 667025 
ID 56362 
Ingeboekt onder t abonnement 
Groetjes 
Vant 

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 15:00 
Aan: visserii  
CC-0 OX2 0)(2e ti 0)(2e) - I LT ; 	(10)(2e 	(10X2e) 

Onderwerp: FW: Ballastschema YE-118 
Beste, 
Betreft,herkeuren lens, ballast systeem YE-118 "Noordland" 
In de bijlage aangepast ballast, lens schema tek nr 617-310-002-D ter keur, dit naar aanleiding aanpassing plaatsen blindflens in 
pers zoutwater naar ballast manifold. 
Voorpiek , achterpiek benaming waterballast aangepast in Void tank, ivm ballast water management convention. 
Met deze aanpassing is inname zeewater tbv ballastwater onmogelijk geworden. 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
Met vriendelijke groet, 

(1 
 
0)(2eXox2E-1,  
MAASKANT SHIPYARDS STELLENDAM 
Tel. : 31 (010X20) 1,  or 
GSM +  31(0}(.10)(2@)  
E-mail: ICIOX2e)1@cla  r en.c or' 

Van: 	(10)(2e) 	< 	(10)(2e) 	@dam en.com> 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 10:10 
Aanti0X2o)0X2e (10)(2eL@damen.com> 
Onderwerp: Ballastschema YE-118 

Alstu! 
Kind regards, Met vriendelijke groet, 

X2e) 
Project Engineer 
Mob : +31 (0)6 10 15 33 96 
E-mail : 	-(10)(2e) 	@damen.com  

Maaskant Shipyards 
Stellendani • 

Dirmtnt 4ft.hr DgetesShtrysdterow 
Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250 AA Stellendam  (The Netherlands) 
Phone : +31 (01.fflOX2Etri  
Fax : +31 (0141+ )(20)':  
E-maillp)(40maaskant-shipyards.n1 
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(10)(2e) (10X2e) 

0474 To: 	Werktuigbouw_tek[ 	(10)(20 	@ILenT.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Fri 10/16/2020 10:49:04 AM 
Subject 20-10-15 TER KEUR Ballastschema YE-118 
Received: 	Fri 10/16/2020 10:49:04 AM 
617-310-002-D BALLAST, LENS RUIM SYSTEEM.PDF 

Beste collega, 
Graag keuren 
APR 667025 
ID 56362 
Ingeboekt onder t abonnement 
Groetjes 
Vent 

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 15:00 
Aan: visserij 	 
Cc 0)(2 i0)(2e(10)(2e) - ILT ; 
Onderwerp: FW: Ballastschema YE-118 

Beste, 
Betreft,herkeuren lens, ballast systeem YE-118 "Noordland" 
In de bijlage aangepast ballast, lens schema tek nr 617-310-002-D ter keur, dit naar aanleiding aanpassing plaatsen blindflens in 
pers zoutwater naar ballast manifold. 
Voorpiek , achterpiek benaming waterballast aangepast in Void tank, ivm ballast water management convention. 
Met deze aanpassing is inname zeewater tbv ballastwater onmogelijk geworden. 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
Met vriendelijke groet, 

(19)(44:. ïel  

MAASKANT SHIPYARDS STELLENDAM 
Icl. :+ 31(01  00)(201.  
GSM : + 31 (01ll0X2411) I 
F-rnail. K10)(2e)fgadamen.com  

Van: 	(10)(2e) 	(f0)(2 )"`.@damen.com> 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 10:10 
AanC0)(2000)(2e) ,Oggge, @ da men.com> 
Onderwerp: Ballastschema YE-118 

Alstul 
Kind regards, Met vriendelijke groet, 

(10040:rg,_ 

{1.a)(z @damen.com   

Maaskant Shipyards 
141‘1/ 	 Stellendam

(1,,S4 Darn< Ships/a2x Cr.N1P 

Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12. 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (0) (10)(2e)i- 
Fax : +31 (01 (10)(20),1 
E-mait1nemaaskant-sh1pyards.n1 

Project Engineer 
Mob : 
E-mail 

231961 
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RapportNr: 	10 

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:110E2370)ILENT.NL 

inspectiegegevens: 
le Inspecteur: (Mgree 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Stellendam Maaskant 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Inspectieperiode: 	 5 

Periode(Cydus): 	 1 

Inspectiedatum: 	14-10-2020 

0476 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	YE 118 	 Lengte: 	39,93 	 Object ID: 	 56362 

Naam schip: 	NOORDLAND 	Tonnage: 	342 	 Verjaardatum: 	21-10-2015 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VIgNr. Omschrijving 
	 Akk. ILT 

3 	1 	Certificaten geviseerd 

4 	2 	Er dient nog een behandelingsplan gemaakt te worden.(~) 
	 Ir 

7 	3 	Certificaten geviseerd 

8 	1 	Certificaten moeten nog geviseerd worden 

10 	1 	Schip heeft geen Luchtvaten, svp uit BRS halen. 

Uitgevoerde inspectie 

Uitstel: 	Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Droogzetting 5 jrlks 	 NVT 
	

14-10-2020 
Hoofdmotor 	 + 1 jaar 	 14-10-2021 
Keerkoppeling 	 NVT 

	
1410-2020 

Opmerkingen: 

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

8 	2 	Schip is voorzien van ballasttanks, schip uitvoeren conform de waterballast Voor einde 	Nw afspraak 	L. 
confentie (blindflens aanbrengen en tankenplan wijzigen) 	 inspectieperiode maken 

9 	1 	Vernieuwingsinspectie afspraak maken tussen 01-08-2020 en 31-10-2020, 	Voor einddatum Nw afspraak 
dan ook afspraak maken voor C188 inspectie. 	 certificaat 	maken 

10 	1 	KK: Smeerolie monster analyse laten uitvoeren, rapportage mailen nr: 	Voor einde 	Schriftelijk 
	E 

(g 	 inspectieperiode afmelden 

10 	2 	HOMO: alarmering testen, rapportage inclusief settings mailen nr.: 	Voor einde 	Schriftelijk 
K10)(2gPilent.ni 	 inspectieperiode afmelden 

10 	3 	HOMO: noodstop beide HOMO's testen, rapportage mailen nr.: 	Voor einde 	Schriftelijk 	E 
ri-órerrPilent.n1 	 inspectieperiode afmelden 

231962 



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: 	ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0476 

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

Schipper: 
10 	4 	Inspectie uitnodigen voor oefening met Markus Lifenet 

	
Voor vertrek 	Nw afspraak 	r 

maken 

10 	5 	Magnetisch kompas keuren en compenseren 
	 Voor einddatum Schriftelijk 

certificaat 	afmelden 

10 	6 	FM 200 installatie: 5 jaarlijkse keuring uitvoeren in bijzijn NSI (afspraak 
	

Voor einddatum 	Nw afspraak 
	

Lr 
morgen) 
	 certificaat 	maken 

10 	7 	Buitenboord afsluiters en 2* afsluiter leesblok aanbieden voor inspectie 	Voor vertrek 	Nw afspraak 
door N51 	 maken 

10 	8 	Voorpiektank en achterpiektank aanbieden voor inspectie door NSI 	Voor vertrek 	Nw afspraak 
maken 

10 	9 	Schroefassen aanbieden voor inspectie door NSI 	 Voor vertrek 	Nw afspraak 
maken 

10 	10 	Tekening van aangepast lens/ballast systeem indienen ter keuring bij NSI via Voor einddatum Nw afspraak 
:(10)(2gPilent.n1 	 certificaat 	maken 

Verslag: 
Datum: 14-10-2020 

	
Korte omschrijving: Ballastwater 

Ballast systeem zal deze droogzetting worden aangepast door Maaskant Shipyards. Systeem zal zodanig worden aangepast dat niet kan 
worden gevuld maar nog wel kan worden gelensd. 

Datum: 14-10-2020 	Korte omschrijving:( 0)(2 ) 

Inspecteerde vaartuig droog en schoon in dok. Lichte intering bij zuigbuis opening op de huid geconstateerd, zal door Maaskant dok 
worden verholpen, verder geen bijzonderheden aan het casco waargenomen. Casco zal worden voorzien van : 1* primer (I ntertuff 202), 
AF (Interswift 6600) en anodes waarnodig. Roeren lichte speling, maar nog toelaatbaar. Schroeven geen bijzonderheden. Anker en ketting 
afgevierd in dok, geen bijzonderheden geconstateerd. 

Datum: 14-10-2020 	Korte omschrijvingfiMe) 

Beide keerkoppelingen inwendig geinspecteerd. Getornd via de motor. Geen bijzonderheden geconstateerd, gelijkmatig loopbeeld op 
vertanding. Gevraagd om smeerolie analyse. 

Datum: 14-10-2020 	Korte omschrijving:( 0)(2e) 

Beide hoofdmotoren geendoscopeerd met Maaskant Diesel (montel(10)(2e 
SB HOMO : CAT C18 ser no.: T2R00335, draaiuren +/- 17.300: cii 3& 4, voering diverse kleine poetsplekken en een enkele kleine 
poetsbaan, hoonpatroon duidelijk zichtbaar, geen verkleuring. In /uitlaat kleppen: droog, lichte inslag waarneembaar, lichte koolaanslag. 
Zuigekroon geen bijzonderheden. 
BB HOMO: CAT C 18 ser no.: T2R00334 , draaiuren  +/- 17.300. Beeld komt overeen met beeld van SB HOMO. 
Maaskant Diesel: afgesproken met dhr  (10)(20)  dat Maaskant Diesel de alarmeringen en de noodstoppen van beide hoofdmotoren 
test, rapportage volgt. 

231962 



0478 To: 	visserill(10)(29)@ltenT.nl] 
From: 	( 0)(2010)(2a(10)(2e)  - I LT 
Sent 	Thur 10/15/2020 3:18:01 PM 
Subject Via e-mail verzenden: 20-10-14 YE 118 Covid 19 verklaring 
Received: 	Thur 10/15/2020 3:18:02 PM 
20-10-14 YE 118 Covid 19 verklarino.pdf 

Dames, 

Bij deze de ingevulde Covid 19 verklaring, graag opslaan in her dossier van de YE 118 

Bvd 

(10)(2e) 
Sr Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) 
PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M (+31) 	 
E (1 25js1 er( 

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: 

20-10-14 YE 118 Covid 19 verklaring 

231964 



0479 

twpectie 	 l'7;irriporr 
1Zdi:r-; 

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

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

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

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

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

niet kan worden aangehouden. 
• Bij betreden/verlaten van bet bedrijf is er een mopeli:;kheid om de handen te wassen/desinfecteren. 

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

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

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

werkzaamheden 9p het bedrijf Verricht: 
o 	Een werkplek, waarbij het aantal aanwezige Mensen maximaal beperkt is en een afstand van 

minimaal 1,5 meter gerealiseerd kan worden. 
De apparatuur en de werkplek waar de 1V-medewerker indien nopdzakelijk gebruik van maakt 
graag zo hygienisch mogelijk houden. 

• Een inspectie stopt als het volgens de inspecteur niet veilig genoeg is. 

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

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 

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

(10)(2e) Naam 
Functie 
Datum 
Handtekenin 

232615 



0480 To: 	(10)(2g@zeelandnet.n1 I 1:Z ozeelandnet.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Wed 10/14/2020 10:20:50 AM 
Subject formulier eigen verklaring YE 118 
Received: 	Wed 10/14/2020 10:20:50 AM 
Bijlage Verklaring eigenaar vvt groter 24 mtr COVID-19 V1.3 Definitief.docx 

Goede morgen, 
Hierbij ontvangt u de bijlage Verklaring eigenaar. Gelieve dit formulier in te vullen zodat de inspecteur op donderdag 15 oktober 
hiermee aan de slag kan. 
Met vriendelijke groet, 

1O)(2e) 
Medewerker Toezicht 

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

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

T 088-4890000 

231965 



0481 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Bijlage 
Verklaring eigenaar COVID 19 

voor schepen groter dan 24 meter. 

Aanleiding 
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 schip ten alle tijden aan 
de geldende regelgeving blijft voldoen, zoals genoemd in de vissersvaartuigenbesluiten, de ILT 
klassenrules, of de klassenrules van een door de minister aangewezen EU-erkend klassenbureau. 
(Recognised Organisation/RO) 
(https://www.ilent.nl/onderwerpen/vaartuigen-groter-dan-24-meter/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 in, 
vermeld onder deel C (b.v. voor 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, en, 

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

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

certificaten, servicerapportages, dokrapport, afschriften logboeken, evt. 
foto/videomateriaal, ect. naar (10)(24)@ilent.n1  

U verklaart hiermee dat 
1. Er zich aan boord geen wijzigingen hebben voorgedaan, zoals genoemd in 

bijlage 1; "ILT. 175. 03+-+Melden+wijziging+vissersvaartuig+en-of+vissenjmethode , en, 
2. U, naar beste kunnen, onderstaande aandachtspunten aan boord heeft gecontroleerd, 

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

3. U, ILT per direct op de hoogte brengt van tekortkomingen welke voor uitvaren niet hersteld 
kunnen worden, en, 

4. U, waar mogelijk deze verklaring heeft aangevuld met schriftelijke bijlagen, zoals keurings-
certificaten van servicebedrijven, werkrapporten van (onder)-aannemers, dok-rapportages, 
motor-endoscopie-rapportages, overige overhaal-rapportages, etc...., 

5. eventueel aangevuld zijn met ander schriftelijk-, foto-, of videobewijsmateriaal, 
6. eventueel aangevuld zijn met een overzicht vanuit uw Onderhoudssysteem, of aan boord 

bijgehouden logboeken. 
Verklaring eigenaar van het visservaartuig 

(scheepsn aam Jvism erk); 
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Dee A; Jaarlijkse Inspectie 	en 4e  annua 

Arbo/tuiciacie  
❑ 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, hulplieren, overige dek-, en verwerkingsapparatuur 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. Werking Marelec indien van toepassing 
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, 

pa kkingen) 
❑ 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 sluitend. 

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: 

o Brandbluspompen 
o Generatoren 
o Hoofd- en noodstuur inrichting 
• Zelfsluitende deuren 
• Afstand bedienbare afsluiters (SOS afsluiters brandstof/hydrauliek) 
• Noodverlichting 
o Noodstoppen 
o Testen van alarmeringen van motoren en machinekamer 
o Bilge-alarmeringen diverse ruimtes. 
o Testen communicatiemiddelen/telegraaf; Brug/MK/Stuur-MK 

Controle afscherming van draaiende delen 
Isolatie pluspolen dynamo's en startmotoren 
Isolatie van uitlaatgassen leidingen 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. 
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Vaste Brandblusinstallatie MK  
13 Jaarlijkse keuring uitgevoerd door een brandbeveiligingsfirma van de vaste 

brandblusinstallatie machinekamer *servicerapportIcertificaat indienen 

Nautische Uitrusting  
D Keuringsdatum en aantallen controleren van de uitrusting: 

(dol = Datum van inspectie / doe; verval datum; doorhalen wat niet van toepassing is) 
o Medische uitrusting volgens vaargebied, inclusief laatste versie 

geneeskundig handboek (kolomC=Rode Kruis boekje/ kolomB / KolomK 
"kotterkist")*vervaidatum-lijst of certificaat indienen 	dol/doe; 	 

o Vuurpijlen 	 doi/doe; 	 
o Lijnwerptoestel 	 dol/doe; 	 
o Lampjes overlevingspakken en reddingsvesten doi/doe; 	 
• Reddingsvlotten; 	RV1;xcertificaat indienendoi/doe; 	 

RV2;*certificaat indienendoi/doe; 	 
(Let op; bij ESI vlotten zowel jaarlijkse controle aan boord, als 2,5 jrlks keuring vermelden) 

o Hydrostatic Release Units (HRU's vlotten) 	doi/doe; 	 
o Brandblussers en brandslangen/nozzles jaarlijkse keuring 

*servicerapport/certificaat indienen 	 dol/doe; 	 
o Boeien/boeilichten/vanglijnen/ boeirooklichten; doi/doe; 	 
o MED opblaasbare reddingsvesten jaarlijkse keuring 

*servicerapport/certificaat indienen 	 dol/doe; 	 
o Magnetisch kompas, noodverlichting, recente deviatietabel controle. 
o Bemanningspapieren; monsterboekje, medische keuringen, 

vaarbevoegdheidsbewijzen. 
Ei Controleren van de goede werking van: 

o Scheepshoorn 
o Navigatie-, en visverlichting (incl. NUC en aanvullende visverlichting) 
o Algemeen alarm, wachtalarm (inclusief koppeling piloot en doormelding) 
• Brand-, rookmelders inclusief doormelding (advies mee te nemen door 

brandblusfirma in*servicerapport/certificaat) 
o Noodverlichting (o.a. radio, MK, ST-MK, vlotten, logies, brug, radio-

installatie, etc.) 
o Ruitenwissers / slingerruiten 

D Nautische boekwerken: o.a. recent bijgewerkte zeekaarten (vaargebied en 
aanloophavens), BVA (zee aanvaringsreglement), IAMSAR 2019 (vol. III), 
getijtafels/getijdeboekje, nautische almanak, pilots, lichtenlijsten, radiosignals, 
Internationaal Seinboek 

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

Jaarlijkse inspectie "Te water laat inrichtingen" 
Ei 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 
13 Oefening schip verlaten 

(let op vermelding in brugjournaal/logboek) 

Marpol  
Ei Schepen > 12 meter moeten (10)(2e) plaatsen met aanwijzingen "hoe om te gaan 

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

Plan hebben. 
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❑ 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 lenswater olie reiniger tenzij voorzien van vrijstelling 
❑ Schepen > 400 GT dienen een SOPEP aan boord te hebben en middelen in geval 

van een "Oil spil" 

***Verlies van visnet dat een gevaar vormt voor het mariene milieu, moet gemeld worden. 

Verlies melden bij: 
ALARM Number: 0900 01 11 
Operational: 	(10)(2 	(for less urgent or non urgent 
Radio: 
VHF kanaal: 16 
DSC: (VHF kanaal 70 en MF 2157,5 kl-fz) 

Liability certificaten  
❑ Schepen > 300 Gt dienen een Wreck Liability Certificaat aan boord te hebben 

(https://www.ilent.n  Vond erwerpen/vaartuigen -groter-d an-24-meter/certificaten-vaartuigen 	- 
meter/wrakopruimingsverdraq) 

Verklaring verzekeraar/liabilities  
❑ 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. Hiervan dient een schriftelijke bevestiging ingediend 
te worden. 'Verklaring akkoord verzekeraar** 

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

C188 voorwaarden  
(https://www.ilent.n  Von derwerpen/bemanning-visserij/work-in-fishing-convention---c188) 
❑ De verantwoordelijkheidsverdeling moet duidelijk zichtbaar zijn aan boord 
❑ Bemanningslijst (Fal 5 formulier) 
❑ Vaarbevoegdheidsbewijzen 
❑ Medische keuringsbewijzen bemanning 
❑ Basisveiligheid voor vissers certificaat (Basic Safety Fishery) gehele bemanning 
❑ Certificaat medische zorg (Medical Care / Medical First Aid) (minimaal de schipper) 
E] Medische Uitrusting certificaat/keuring (zie Nautische Uitrusting) 
❑ Ingevulde lijsten rusturen bemanning 
❑ Getekende arbeidsovereenkomsten van de bemanning 
❑ Risico-inventarisatie en-evaluatie (RI & E) en plan van aanpak 
❑ Polisblad P &I verzekering schip en bemanning 

Voor wie geldt het C188 verdrag? 
Dit verdrag geldt voor alle vissers en zeevissersvaartuigen die commerciële visserijactiviteiten 
uitvoeren. Per 15 november 2020 zijn de volgende twee categorieën vissersvaartuigen certificaat 
plichtig: 
1. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die (a) een lengte (L) 

van 24 meter of meer hebben; 
2. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én (b) normaliter varen op 

een afstand van meer dan 200 zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag water. 
Vaargebied 1: Onbeperkt. 
Vaargebied 3: De Noordzee tot 62°N en tot de lijn die het punt op 62°N en 1°W verbindt met 
Strathy Point, Het Kanaal, het kanaal van Bristol, het St. George Kanaal en de Ierse Zee in het 
zuiden tot de lijn die Kaap St. Mathieu verbindt met Old Head of Kinsale en in het noorden tot de 
lijn Inishowen Head naar Islay (Ardmore Point), van Islay (Rhuda Mhail) langs de oostkust van 
Colonsay naar Mull en van Mull naar Schotland, en de Oostzee tot 56°N). 
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Deel B.  Tussentrdse Inssectie 3e  annual 

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

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. *servicerapportidokrapport 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 
*servicerapportidokrapport indienen** 

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

graden) deviatietabel 
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**) 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,  

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 Brandblusinstallatie MK 5-jaarlijkse keuring  
❑ 5-Jaarlijkse keuring laten uitvoeren door een brandbeveiligingsfirma van de vaste 

brandblusinstallatie van machinekamer volgens vigerende regelgeving en 
fabrikantinstructies. *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-over"functie, 

alarmeringen en beveiligingen. *servicerapport/certificaat indienen' 

Luchtvaten 5-jaarlijks 
❑ Inwendig reinigen, inspecteren door MOtOrfabrikant.*servicerapport/certificaat indienen" 
❑ 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" 

Keerkobbelina / Verstelbare schroef 5-jaarlijks  
❑ Overhaal volgens fabrikantinstructies, of endoscopierapport keerkoppeling door 

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

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

Inspectie/overhaal 5-jaarlijks "Te water laat inrichtingen"  
Ei 5-Jaarlijks onderhoud en inspectie van "Te water laat inrichtingen" van "Man 

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

Electrotechnisch 5 jaarlijks  
EI 5-jaarlijkse meggertest/isolatiemeting door elektrotechnisch servicebedrijf 

*servicerapport/certificaat indienen** 

Marpol 5-jaarlijks  
❑ Lenswaterolie afscheider open en schoongemaakt *servicerapport/certificaat indienen** 
13 15 ppm monitor getest. 

*servicerapport/certificaat indienen** 
Ei 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  
D Hellingproef minimaal 1x per 10 jaar uitgevoerd; dd: 	 

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.  

Aan boord naar beste kunnen beoordeeld, of laten beoordelen, aldus; 

Naam 	  

Functie 	  

Datum 	  

Plaats 	  

Handtekening 	  

Verklaring eigenaar, certificaten servicebedrijven, scheepswerfrapportages, dokrapport, en overige 
hhanirg kunnen onder vermelding van Vismerk en onderwerp verzonden worden naar 
( 1°)(29)1@ilent.n1 

Ei 	Bijlage "Verklaring eigenaar vvt groter 24 mtr COVID-19" ondertekend 
D Bijlage "Laatste inspectierapport ILT" ondertekend 
Ei Eventueel dokrapport en dokrapportages ondertekend 
l3 Overige certificaten/servicerapporten Servicebedrijven 
❑ Verklaring verzekeraar / liabilities 
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Let op; Onvolledig ingediende verklaringen en aanvullende documenten kunnen leiden tot een 
vertraging in het vernieuwen van uw certificaten. 
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Woensdag 14 oktober 2020 Datum 

Tijd 9.00 uur 

Locatie Stellendam 

Schip/vismerk Noordland / YE 118 

Type inspectie Vernieuwingsinspectie 5 jaarlijks 

0482 To: 	(10)(29@zeelandnelnlilinozeelandnetnl] 
From: 	visserij 
Sent 	Fri 9/18/2020 10:35:30 AM 
Subject 20-10-14 bevestiging inspectie 5 jaarlijks en corona flyer 
Received: 	Fri 9/18/2020 10:35:31 AM 
Flyer infoblad inspectie visserii.pdf 
NOORDLAND - YE 118.pdf 
Bijlage Voorbereiding voor viifiaarliikse inspecties huisstiilpdf 

Geachte heer (10)(20) 
Vanwege de coronamaatregelen past de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar werkwijze aan. Het werk 
gaat door, maar op een andere manier. 
Bijgaand treft u een flyer aan. Het is de bedoeling. dat u deze flyer voorafgaand aan de inspectie goed doorleest en 
de nodige voorzorgsmaatregelen treft. 
U dient de flyer uit te printen en te ondertekenen en voordat de inspecteur aan boord stapt, moet u de 
ondertekende flyer aan de inspecteur overhandigen. 
Er worden kosten voor een vergeefse reis in rekening gebracht als: 
- de ondertekende flyer niet aan de inspecteur overhandigd wordt. In dit geval stapt de inspecteur niet aan boord 
voor de noodzakelijke inspecties. 
- tijdens de inspectie blijkt dat de regels niet worden nageleefd. In dit geval zal de inspecteur de inspectie afbreken. 
De kosten voor deze vergeefse reis bedragen € 323,00. 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Opmerkingen/bijzonderheden 

Met Maaskant dhr.1 	(10)(2e) 

voor inwendig. 
besproken dat hij ook 14 oktober erbij zal zijn 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Als tijdens de herinspectie blijkt dat eerder geconstateerde onvolkomenheden niet in orde zijn gebracht, dan bent u 
voor een volgende herinspectie een tarief van €323,- verschuldigd. 
Mocht u deze afspraak willen annuleren, dan kunt u dit kosteloos doen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 
inspectie. 
Annuleert u de afspraak binnen 48 uur, dan brengen wij een bedrag van €323,- in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00. 
Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

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

Scheepvaart 

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

231966 



T 088 489 00 00 
	 0482 

10)(29:~ 
www.ilent.ni   
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I
Inspectie Leefomgeving en Transport
Alin sterie ran In rastrijctift ren Woterstant

Preventiemaatregelen COVID 19 voor inspecteur ILT op locatie

Vanwege de coronamaatregelen pastde Inspectie Leefomgeving en Transport [ILT haar werkwijze
aan Het werk gaat door maar op een andere manier We werken meer digitaal en op afstand als dat

kan Sommige controles kunnen op afstand worden gedaan bijvoorbeeld door digitale deskhandhavmg
aan de hand van documenten De ILT kan dus veel inspecties blijven uitvoeren

Fysleke inspecties
Als we naar buiten gaan staat de gezondherd voorop Van onze inspecteurs en van de partijen
waarmee we samenwerken cf waar we toezcht op houden We voeren risicogericht inspecties op locatie

uit waarbij we rekening houden met de coronamaatregelen Onze inspecteurs zijn uitgerust met

noodzakelijke beschermingsmiddelen

Wat kunt u deen

Hl de medewerkers van de ILT weer vaker op locatie komen vragen we uw medewerking Ter

bescherming van uw en onze medewerkers Maatregelen

Voorop staat het uitgangspunt dat zowel de ILT als uw bedrijf de aigemesn geldende RIVM

richtlijnen in acht nemen

De ILT inspecteurs houden zich aan de regels die uw bedrijf heeft opgesteld
Het eventueel benodigde aanmelden bij een portier gebeurt niet in een ruimte waarin de 1 E meter

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

Zorg voor een goed functionerende handenwasgelegenheid met voldoende zeep

Geef de medewerker van de ILT geen hand

Medewerkers metfysieke klachten zoals neusverkoudheid hoesten keelpijn lichte koorts

darmklachten of veriies van smaak blijven thuis Bij aanwezigheid van medewerkers die deze

symptomen vertonen is de ILT medewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf
We vragen van u een maximale inspanning om een afstand van 1 5 meter mogelijk te maken

Zorg voor geschikte kantoorvoorzieningen wanneer de ILT medewerker administratieve

werkzaamheden op het bedrijf verricht

o Een werkplek waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is en een afstand van

minimaal 1 5 meter gerealiseerd kan worden

o De apparatuur en de werkplek waar de ILT medewerker indien noodzakelijk gehruik van maakt

graag zo hygienisch mogelijk houden

Een inspectie stopt als het volgens de inspecteur niet veilig genoeg is

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

controleren

HARTELUK DANK VOOR UW MEDEWERKING

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

Naam

Functie

Datum

Handtekening
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>Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

Yerseke 118 Noordland B.V. 
Arendstraat 57 
4458 AR 's-Heer Arendskerke 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
ILT/Scheepvaart 
Vergunningen Zeevaart 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

ilent.n1 

0484 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastructuur en Waterstaat 

T 088 489 00 00 
Lent ni 

Datum 	21-07-2020 
Onderwerp Certificaten 

Geachte heer, mevrouw, 

Uit onze administratie blijkt dat uw certificaten op 31-10-2020 verlo-
pen. 

Scheepsgegevens. 
Scheepsnaam: NOORDLAND 
Vismerk: YE 118 

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 01-08-2020 
t/m 31-10-2020 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 v66r 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 naari(10)(2e)rhilent.ni, 
vermeld bij alle correspondentie altijd uw vismerk. 

Annuleren afspraak 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn waardoor de gemaakte afspraak niet kan 
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0484 

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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Type inspectie 

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

Inspectie 
vervalt per 
d.d. 
20-10-2020 
14-11-2022 
07-09-2028 
20-10-2020 
20-10-2020 
14-11-2020 
20-10-2020 
09-09-2020 
20-10-2020 
20-10-2020 
20-10-2020 

Inspectie- 
periode 

01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2022 t/m 31-01-2023 
01-08-2028 t/m 31-01-2029 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 
01-08-2020 t/m 31-10-2020 

0484 

Nummer 

Certificaten: 

Certificaat 

Bemanningscertificaat 
Visserij Algemeen  
Ceit of insurance 
liability for removal of 
wrecks 

Afgifte 
	

Geldig tot 
datum 

01-02-2016 	31-10-2020 

14-02-2020 	20-02-2021  

Certificaten 
aftekenen 
voor 
31-01-2021 

31-01-2021 

632/2016 

3263/2020 

Certificaat van 
Overeenstemming 
Certificate of 
Classification  

633/2016 

634/2016  

01-02-2016 	31-10-2020 

01-02-2016 	31-10-2020  

31-01-2021 

31-01-2021 

Vrijstelling 
manoverboord boot  

635/2016  01-02-2016 	31-10-2020  31-01-2021 

Inspecties: 
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0486 To: 	vissen (10)(29 olLenT.nl] 
From: 	(10)(2e) 10)(2 	ILT 
Sent 	Wed 10/21/2020 1:05:28 PM 
Subject schriftelijke afmelding SA ye 118 
Received: 	Wed 10/21/2020 1:05:29 PM 
Ye118 schroefas 
BB-zijde .speling 0.7 mm /nwe o ring ye118  

Graag opslaan bij de documenten van de YE 118. 
Groet, 
() 
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To: 
From:  

(10)(290X29> - ILT[ (10)(29) 	@ilent.nl] 0493 (10)(2e) 
I0)(2e 

(10)(29) 	Wed 10/21/2020 10:40:08 AM 
Subject: BB-zijde .speling 0.7 mm /nwe o ring ye118 
Received: 	Wed 10/21/2020 10:40:12 AM 
PHOTO-2020-10-20-16-20-01.Ipq 
ATT00001.txt 
PHOTO-2020-10-20-16-20-01.ipq 
ATT00002.txt 
PHOTO-2020-10-20-16-20-01.ipq 
ATT00003.txt 
PHOTO-2020-10-20-16-20-01.jpq 
ATT00004.txt 
PHOTO-2020-10-20-16-20-01.ipg 
ATT00005.txt 

Nwe vetpakking gemonteerd en beide kokers voorzien van nieuw vet ep2 
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0499 To: 	(11)(4X2 (10(10)(2e ILT (10)(20) 	ILenT.n1; 	(10)(2e) _ -11_T[r (10)(2e) blLenInl]  
Cc: 	(10)(26) (10)(2e) 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	(10)(2e) 	ILenT.n1]; coordinatievis[ 	(10)(2g) 	@ILenT.nl] 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent: 	Mon 9/20/2021 8:22:46 AM 
Subject RE: YE 118 FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 
Received: 	Mon 9120/2021 8:22:55 AM 
RE: Bezwaarschrift van Yerseke 118 Noordland BV  
Besluit ontheffings- en vrijstellingsverzoek Noordland.pdf 
correspondentie Sober m.b.t. vrijstellinq.pdf 

Goedemorgen[10)(20 (10)(2e), 
Als bijlage correspondentie en het besluit m.b.t. dit onderwerp: 
Meneer verwoord het niet correct, vandaar de verwarring. Meneer doelt er op dat hij vroeger de volgende tekst had op zijn 
bemanningscertificaat (verlopen 31-10-2020): 
Wade/ capnuty 	 Nurrket 
Skk.x 
WxYacek;2per 	 11 

11 
R*tkg 	 . 	 
Exemption/Vrijstelling 
When the vessel is operating in trading area 6 (see Annex 1 of this certificate), an exemption is granted for the rating without 
+ 0. 
Indien het vaartuig vist in vaargebied 6 (zie Annex 1 van dit certificaat), wordt vrijstelling verleend voor de gezel zonder 0 + 0. 
Bovenstaande zorgde er voor dat hij in vaargebied 4, met drie man kon varen in plaats van vier. 
De bemanningssamenstelling in de visserij vloeit voort uit het besluit zeevarenden en wordt anders dan in de koopvaardij niet 
door ons vastgesteld (minder flexibiliteit). De YE 118 is 39,93m lang en heeft 890 kW en moet volgens artikel 2a Bz voldoen aan 
de volgende tabel: 
Vissersvaartuige'n met een lengte (Q van 24 meter tot 45 meter 

Vaargebied 

Lengteml 

VerrnogenrKW1 	 <750 

Schipper zeevisvaart 

Plv-schipper zeevisvaart 	1 

Stuurmars-werkluitgkundige 
zeevisvaart 

Wachtlopend gezet zeevisvaart 	2 

Gezel zeeztsvaart  

Beperkt 	Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

24 	224 <45 	x24 <45 	a24 <45 	e24 <45 
<45 

4,125 	<750 	a750 	e1.125 	e3.000 
<3.000 	 <1.125 	<3.000 	<5.000 

1 	1 	1 	1 	1 

2 	2 	2 	2 

1 	2 

Beperkt 

a24 <45 

z750 
<1.125 

2 

Beperkt 

z24.<45 

Er zijn dus twee wachtlopend gezellen nodig, niet vier. In de tabel links worden er ook onder de 750 kW 2 wachtlopend gezellen 
genoemd, het lijkt dus niets te maken te hebben met het vermogen. 
Klopt het dat de 4e gezel wettelijk verplicht is? 
De bemanning van 4 man (skipper, sub-skipper, twee ratings deck)is wettelijk vastgesteld. 
Kunnen wij als ILT/HSI op enige manier afwijken met een ontheffing? 
Nee, zie bijlage. Juridisch gezien m.i. niet mogelijk, wel zuur dat het vroeger wel werd gedaan en dat dit zo te lezen geen 
problemen opleverde. 
Met vriendelijke groet,  

I 	(10)(2e)  
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningverlening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M I 	(10)(20)  
I 	(10)(28) 	1(ffillent.n1 
wwvv.ilent. n1 
(10)(20) ))(g  10)(2e  ) - ILT 

Verzonden: donderdag 16 september 2021 17:33 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT 
CC:(  0)(2e (10)(2e) 	(10)(2e) 	) - ILT ; coordinatievis 
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(10 1 (2e)- 10)(2e,  

Onderwerp: FW: YE 118 FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 
	 0499 

Hai <10.)(20) 
Onderstaande kwestie gaat over de verplichting een 4' gezel te hebben omdat het motorvermogen daarom vraagt. 
Dit is - wat ons betreft - een verkeerde uitwerking van de regelgeving. 
Voor dat ik Hetty Kock vraag om dit punt mee te nemen met de voorgenomen wijzigingen aan jouw twee vragen: 

- Klopt het dat de 4e gezel wettelijk verplicht is? 
- Kunnen wij als ILT/HSI op enige manier afwijken met een ontheffing? 

Hoor graag van je. 
Groet, (1 	 
Van:(10)(2 	(10)(2e)(10)(2e) 	) - ILT <[-- 	(10)(2e) 	 @ILenT.nl> 

Verzonden. woensdag  1 september 2021  09:43 
Aan:( 	(10)(20) 	) - ILT < 	0)2e) @ILenT.n1>;  coordinatievis < 	(10)(2g)@ILenT.nl>  
Onderwerp: RE: YE 118 FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 
Beste 
Ik kan niet plaatsen waar dit over gaat, zou je dit kunnen toelichten? 
Groet, 

(10)(2e) 

Van.( 	(10)(2e) 	) - ILT 
Verzonden: maandag  19 juli  2021 11:05  
Aan: coordinatievis ;(10)(2ev  (10)(2e) 	(10)(2e) 	) - ILT 
Onderwerp: RE: YE 118 FW: Aanvráag ontheffing 4e gezel YE 118 
Hallo 
Heb jij in aanvulling op de aanvraag nog andere stukken van dit dossier, zoals het besluit? 
Groet, 

an: coordinatievis < 	(10)(2g) 	@ILenT.nl> 
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 14:42 
Aan< 	(10)(2e) 	) - ILT < (10)(2e) ./0, ILenT.nl> 
Cc:(10)(2§,1(10)(2e)I 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: YE 118 FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 

Dag (10)(2e:, 
N.a.v. jouw vraag: hierbij de aanvraag. 
Ik ga nog na of het besluit ook te vinden is. 
Overigens doet het team van  (10)(2e)  de bemanningszaken. Zie cc. 
Met vriendelijke groet,  
ey0 0)(2e11)(20) 	1 
Team el er Vergunningverlening Vissen), Scheepsmetingen en Erkenningen 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Scheepvaart 

Westerlijke Parrallelweg 4 1 Zwijndrecht 

Postbus 16191 1 2500 BD Den Haag 

10)(2e 

(10)(2e) 

9X2 p(0)  (10)(2e) 

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

- ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
Verzonden: maandag  18 Januari 2021  16:31 
Aan: coordinatievis < 	(10)(29) 	@ILenT.nl> 

Onderwerp: YE 118 FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 
Van: visserij <(10)(20)@1LenT.nl> 

Verzonden: maandag 18 januari 2021  11:38  
Aan: 	 (10)(2e) 	 ) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl>  
CCP 	2 (1010)(2e+)  - ILT< 	)(2e)  @ILenT.nl>; (10)(2e) ) - ILT < 	(10)(2e)  LenT.nl>  
Onderwerp: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 

Goedemorgen 	 
Zou jij zo vriendelijk willen zijn om bijgevoegde aanvraag in behandeling te nemen? 
Met vriendelijke groeten, 

(10)(2e) , 
Ondersteunend Medewerker toezicht 

Team Ondersteuning en Afhandeling 
Vergunningverlening Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

e van Infrastructuur en Waterstaat 
231968 



tel. : 
e-mail : I 	(10)(2e)  

10)(2e) (direct) 
adamen.com  

0499 
Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 41 3331 EWI Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 81)1 Den Haag 

T 088-4890000 

1_ T~imient nl  
Van:  (10)(20)  <  ( e  @damen.com> 

Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:41 
Aan: visserij <(10)(29)@ILenT.ni>  
CC:".0)(2400)(2e00)(2e) - ILT <  (I0X2e) @ILenT.ni> 
Onderwerp: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Goedemiddag, 
Namens onze klant Noordland BV. (YE 118) vragen wij u een ontheffing af te willen 
geven met betrekking tot het safe manning document met document nummer 10123/2020 voor 
de verplichting tot het hebben van een 4e gezel aan boord van betreffend vaartuig. 
Bij het afgeven van het huidige document staat dat hiervoor een verplichting geld tot een beperkt vaargebied van 30Mijl. 
Voor het oude afgegeven certificaat gold voorheen een vrijstelling voor de 4e gezel voor een vaargebied tot 15 mijl. (zie bijgaande 
bijlagen) 
Daar er voorderest niets is gewijzigd voor wat betreft vaargebied van betreffend vaartuig verzoeken wij u bij deze 
de verplichting tot het hebben van een 4' gezel te willen schrappen en hiervoor een vrijstelling toe te willen kennen. 
Vertrouwend u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd, in afwachting van uw reactie. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Member of the Damen Shipyarde Croup 

Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O.Box 12, 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (0 (10) 2e) 
Fax : +31 (0 emieDzi 
E-mail: 	iidamen.com  

This e-mail is confidential and may also be privileged. It is intended fur use by the addressee only. If you are not the intended addressee, we 
request that you notify us immediately and delete this e-mail, and any attachment(s), without copying, forwarding, disclosing or using it in any 
other way. We will not be liable for damage relating to the communication by e-mail of data or documents. B.V. Scheepswerf Maaskant, also 
known as Maaskant Shipyards Stellendam, has its seat at Stellendam, the Netherlands and is registered at the Chamber of Commerce under 
number 23028057 
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M (10)(2e) 
(10)(2e) 

www.ilent.nl  
@ilent.n1 

0500 To: 	( 	1 	) - ILT[ (10)(2e) 	L enT.n I] 
From: 	(40)(2e) 	) - ILT 
Sent: 	Tue 7/20/2021 10:17:23 AM 
Subject RE: Bezwaarschrift van Yerseke 118 Noordland BV 
Received: 	Tue 7/20/2021 10:17:00 AM 
Problematiek m.b.t. vrijstellingen bemanningssterkte visserij 
RE: Afwijzing vrijstelling visserij - concept besluit 

Goedemorgen 	ge!}, vanwege vakantie reageer ik wat laat op je e-mail. 

In bijlage 2 de correspondentie over dit onderwerp die ik heb gevoerd met110X2e en collega's. Als bijlage 1 heb ik getracht voor (10)(2e  
(1'0)(20 e.e.a. uit te werken en de problematiek uit te leggen_ Ik hoop dat dit voldoende munitie is voor je, zo niet dan hoor ik dit 
natuurlijk graag. 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningverlening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van:( 	(10)(2e) 	) - ILT < 	0)(2e)  @ILenT.nl> 
Verzonden: donderdag 8 juli 2021 10:51 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	

ILenT.nl> 
Onderwerp: Bezwaarschrift van Yerseke 118 Noordland BV 

Hallo (10)(2e) 

Ik heb hier een bezwaarschrift liggen van de heer10)(2e)ian Yerseke 118 Noordland BV. Hij maakt bezwaar tegen de afwijzing van het 
verzoek om vrijstelling voor het varen met een vierde opvarende binnen de 15 mijls-zone. Heb jij de stukken die betrekking hebben op 
dit dossier en kun jij deze naar mij toemailen? Ik heb het dan over het besluit waarin het verzoek is afgewezen, de aanvraag en 
eventuele andere correspondentie. 

Je kunt ook het bezwaarschrift doornemen en me jouw commentaar daarop geven als je dat wil. Elke input is natuurlijk welkom. 

Groet, 

10)(2e 
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0501 
@ilent.nl] (10)(2e) 

To: 	(1 	A)(2,(1000)(2e)  - 	(10)(2e) 	@ILenT.nl] 
Cc: 	vis-t-eTijd(10)(2e)k ILenT.n11;  (10)(2e)  '10)(2e00)(2e) - ILT[ 	 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 	 
Sent 	Mon 3/22/2021 1:39:10 PM 
Subject Problematiek m.b.t. vrijstellingen bemanningssterkte visserij 
Received: 	Mon 3/22/2021 1:39:00 PM 
Besluit ontheffings- en vrijstellingsverzoek Noordland.pdf 
correspondentie Sober m.b.t. vriistelling.pdf 

Goedemiddag »nol 
We hebben elkaar enige tijd geleden gesproken over het gebrek aan een wettelijk kader met betrekking tot vrijstellingen van de 
bemanningssterkte voor de visserij. Ik heb vorige week het verzoek van het bedrijf Noordland B.V. in goed overleg niet 
afgewezen. In de motivatie van het besluit (bijlage 1) ben ik kort ingegaan op het gebrek van een vrijstellingskader en tevens op 
het ontbreken van een grondslag voor een ontheffing. Deze e-mail is even bedoeld als beschrijving van dit probleem: 

Situatie 

Tot 1 april 2019 beschreef artikel 4 Besluit zeevisvaartbemanning de mogelijkheid van de minister om voor schepen kleiner dan 
45 meter in vaargebied I nadere regels op te stellen met betrekking tot de bemanningssterkte. 

Bij regeling van Onze Minister kan voor bepaalde categorieën vissersvaartuigen met een lengte van minder dan 45 meter, 
waarvoor een bemanningscertificaat is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied I, 
vrijstelling worden verleend van het bepaalde in hoofdstuk 3. 

Bij het verlenen van een vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, kunnen beperkingen worden opgelegd. 

Mijn interpretatie van dit artikel is dat op basis hiervan de mogelijkheid is gecreëerd om via een regeling de vrijstellingen nader 
te regelen. Van deze mogelijkheid is geen gebruikgemaakt. 

In de toelichting die hoort bij dit artikel staat: 

In dit artikel wordt aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid verleend om voor vissersvaartuigen voorzien van 
een certificaat van deugdelijkheid voor vaargebied I, met een lengte van minder dan 45 meter ontheffing te geven van de 
ingevolge hoofdstuk 3 van dit besluit vereiste bemanning. Van deze bevoegdheid zal met name gebruik worden gemaakt ten 
aanzien van gamalenkotters en mosselkotters die niet langer dan achttien uur buitengaats verblijven, en met een bemanning 
van twee personen ook veilig kunnen varen. Ook is een ontheffing van het voorgeschreven aantal gezellen denkbaar als het 
vaartuig tijdelijk - geschikt is gemaakt voor de vangst van bijvoorbeeld schaal- of schelpdieren. 

Op basis hiervan werd in het verleden door ons op het bemanningscertificaat een aantekening geplaatst. Naar mijn idee is dit 
niet helemaal terecht omdat men eigenlijk gebruik kan maken van een vrijstelling, zonder dat de persoon in kwestie actie hoeft 
te ondernemen, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Daar komt bij dat de toelichting naar mijn idee niet kan dienen als 
basis voor het vernielden van een vrijstelling of onheffing op het bemanningscertificaat (dit moet echt in de wet worden 
geregeld). 

Sinds 1 april 2019 is het Besluit zeevisvaartbemanning niet meer van kracht en zijn de verschillende visserij artikelen 
opgenomen in het Besluit zeevarenden. In het geval van de vrijstelling is dit artikel 2c Besluit zeevarenden: 

• Bij regeling van Onze Minister kan na overleg met de betrokken organisaties van scheepsbeheerders en vissers 
voor bepaalde categorieën vissersvaartuigen met een lengte (L) van minder dan 45 meter, waarvoor een 
bemanningscertificaat is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan beperkt vaargebied 
vissersvaartuigen, vrijstelling worden verleend van het bepaalde in dit hoofdstuk. 

• 2Bij het verlenen van een vrijstelling kunnen beperkingen worden opgelegd. 

• 3De in het tweede lid genoemde beperkingen zijn: 

o a.de weersomstandigheden waaronder mag worden gevaren; 

o b.het te bevaren vaargebied; 

o c.de categorie vissersvaartuigen; 

• d.de maximale tijd die op zee mag worden doorgebracht. 
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Naar mijn idee dient de minister aan de hand van bovenstaand artikel een regeling op te stellen waarin de voorwaarden en 0501 
exacte inhoud van de vrijstelling nader worden uitgewerkt. Indien men dan voldoet aan de eisen kan men zonder onze 
tussenkomst gebruikmaken van deze vrijstelling en met minder bemanningsleden varen. Een voorbeeld van een dergelijke 
vrijstellingsregeling is artikel 1.3b Regeling zeevarenden voor gamalenkotters. 

Als bijlage 1 mijn besluit, als bijlage 2 correspondentie van »1 0 over dit onderwerp. 

Wellicht kan DGLM op basis van bovenstaande kijken wat de mogelijkheden zijn? Zou jij dit verder kunnen doorsturen naar de 
personen die hier iets mee kunnen? 

Met vriendelijke groet; 

(10)(2e) 	, 
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningverlening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M 
	

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

Oilent.n1 
www.ilent.n1 
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0504 
(10)(2e) ILT[ _(t0)( 2e) 	 ILenT.nl] 

To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	(10)(2e) 	@ILenT.nl] 
Cc: 	(10)(2e) I (-10)(2e) ) - ILT[ 	(10)(2e) 	@ILenT_nlj; 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent: 	Thur 3/18/2021 1:29:58 PM 
Subject RE: Afwijzing vrijstelling visserij - concept besluit 
Received: 	Thur 3/18/2021 1:29:00 PM 

Bedankt allen, de adressering is in ieder geval goed denk ik dan maar ;) 

Met vriendelijke groet, 

(10)(20)   
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningverlening Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M 	'•:‹10X2e)  

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:56  
Aan: 	(10)(2e) 	) 	- ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 

CC:1 (10)(2e) 	(10)(2e)  ) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.n1>; L 	(10)(20) 	JILT <  (10)(2e)  @ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: Afwijzing vrijstelling visserij - concept besluit 

Hallo 	 

Hierbij in bijlage het afwijzingsbesluit dat toch iets bewerkt is door mij met dank aan aanvullingen van 0)(2e) 

Mocht je vragen hebben, bel dan even. 

Groet van [10)(2e} 
M: 	(1.0)(2*) 

accent Scheepvaart 
(Binnenvaart primair! Zeevaart en Visserij achtervang 
Gevaarlijke Stoffen] Handhavingsbesluiten] Awb] Wetssystematiek) 

MAANDAG*, DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG: 
10.00-18.00 uur 
MAANDAG: 
Maandag om de week, studiedag tot medio september/oktober 2021 
VRIJDAG: 
vrij 

Van: 	(10)(28) 	 ) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 09:14 
Aan: 	(14)(2e) 	) ILT < 	(10)(2e) 	ILenTml> 
CCI 00)(20  	(10)(2e) - ILT< 	(10)(2e) 	@ILenT.nl>; 
On 	erwerp: tsE. Afwijzing vrijstelling visserij - concept besluit 

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

Goedemorgen tipMs  

Allereerst dank voor je uitgebreide antwoord, zal wel eerlijk zijn dat ik het lastig vind om alle onderdelen van je verhaal een 
plaats te geven in mijn besluit. Ik zou daarom heel graag van je aanbod voor een leescheck gebruik willen maken. Zouden jij en 
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LenT.nl>r (10)(2e) (10)(2e)   - ILT (10)(2 

(10)(2e)  nog een blik kunnen werpen? 0504 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningverlening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M I 	(10)(20)  
(10)(2e)  

vwm.ilent .ni   
pilent.n1 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(2e; 	@lLenT.nl> 
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 19:21  
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
CCID)(,4 (1 10)(2e) - ILT< 	(10)(29) 	@lLenT.nl>;I 	(10)(2e) ' 	1ILT  < 	 

< 	(10112e) 	(b).11.enT.nl> (10)(2e) (10)(2e)- ILT < (10)(20 I@ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: Afwijzing vrijstelling visserij - concept besluit 
Urgentie: Hoog 

Hoi ei q)(2) , 

Wij hebben met elkaar van gedachtes gewisseld inzake jouw onderstaande vraagstelling. Wij hebben samen met(j10)(2  0)(21gen 
onze nieuwe collega op scheepvaartgebied Rojin Aslan (inzet een dag per week scheepvaartzaken naast haar primaire REACH-
werkzaamheden). 

Constateringen die ons opvallen: 

1. Formulier aanvraag ontheffing klopt niet.  Sinds 1 april 2019 bestaat het Besluit zeevisvaartbemanning niet. Dit betekent 
dat alle verwijzing naar dit inmiddels bijna 2 jaar oud besluit onterecht zijn. De nieuwe bepalingen staat in het besluit 
zeevarenden zoals jij ook terecht naar refereert. Daarnaast is een verwijzing naar het woord 'vrijstelling' juridische' 
onjuist, Onder punt 2 geef ik aan waarom dit zo is. Zie ook opmerkingen die ik op het bijgevoegde formulier gemaakt 
heb ten aanzien van passages die niet meer kloppen. @ 	(10)(2e) 	graag hier aandacht voor. 

2. Vrijstelling versus Ontheffing. Vrijstellingen gelden voor een categorie of groep van schepen, op het moment dat men 
aan vrijstellingsregels voldoet dan geldt aldus een vrijstelling. Vrijstellingsregels worden in de wetgeving opgenomen, 
een voorbeeld van zo'n vrijstellingsregeling, als wij bij de casus blijven betreft Regeling bemanningssamenstelling  
garnalenkotters. Deze regeling was gebaseerd op het door jou aangehaald voormalige artikel 4 Besluit 
zeevisvaartbemanning, waarbij in artikel 3 t/m 5 voorwaarden stonden om aanspraak op zo'n vrijstelling te maken. Deze 
regeling is inmiddels vervallen. Een soort gelijke wettelijke bepaling voor het maken van vrijstellingsregels is in het 
huidige artikel 2c van het Besluit zeevarenden opgenomen. Echter op basis van dit artikel heeft de minister tot nu toe 
geen vrijstellingsregeling(en) vastgesteld. 

Ontheffingen worden in afwijking van vrijstellingsregels die uit de wetgeving voortvloeien enkel op basis van een 
individueel aanvraag verstrekt. Iemand moet dus te allen tijde bijzondere omstandigheden van zijn/haar geval 
aanvoeren. De wetgever bepaalt welke bijzondere omstandigheden in aanmerking komen voor het verstrekken van een 
ontheffing. In het besluit zeevisvaartbemanning als in het huidige besluit zeevarenden gaat het om artikel 3. Heel 
concreet gaat het dan om artikel 3 lid 1 (verwijst naar artikel 15 Wet zeevarenden - bemanningssamenstelling) waarin 
aldus ten hoogste van zes maanden een ontheffing kan verleend worden als de volgende bijzondere omstandigheden 
zich voordoen: 
a. korte tijd voor het vertrek van het schip uit de haven een of meer leden van de bemanning niet beschikbaar zijn; 
b. dringende omstandigheden ertoe nopen het vertrek niet langer uit te stellen, en 
c. met de aan boord aanwezige bemanning, gelet op de bijzonderheden van de reis, het schip zonder gevaar voor het 
schip of andere zaken, voor personen, het milieu of de scheepvaart deze reis kan ondernemen. 

In het onderhavige geval ga ik er vanuit dat niet aan deze omstandigheden door de aanvrager is voldaan (ook op basis 
van mijn gesprek met jou <10)(2e) , trek ik deze conclusie). 

3. Zoals ik jou telefonisch uitlegde, klopt het niet dat de vorige ontheffing terecht zou zijn verleend.  Hiervoor ontbrak bij 
Besluit zeevisvaartbemanning een wettelijke grondslag, zie hierboven punt 2 (geen vrijstelling en geen grond voor 
ontheffing). Omdat de minister voor deze categorie vissersschepen geen regeling heeft gemaakt waarop men vrijgesteld 
zou worden. En twee op basis van de huidige (en overigens voormalige voorwaarden) voorwaarden artikel 3 lid 1 besluit 
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zeevarenden is geen grondslag voor het verlenen van een ontheffing. Het is niet verkeerd om een passage te wijden 0504  
het feit dat men aldus ten onrechte een ontheffing heeft gekregen, maar dat deze foutieve handelswijze niet 
gecontinueerd gaat worden. Immers wat illegaal is verstrekt, blijft illegaal en daarop kan niemand aanspraak blijven 
maken (het beroep op vertrouwensbeginsel gaat niet op). Bovendien mocht zo'n ontheffing enkel ten hoogste zes 
maanden vertrekt worden, artikel 16 Wet zeevarenden. Dit brengt mij meteen bij het punt dat alle soortgelijke 
aanvragen en gevallen voor zover bekend ingetrokken dan wel niet opnieuw verleend mogen worden. 

- mocht dit in de praktijk problemen geven of onwenselijk zijn, dan dient zo'n signaal via Netwerken 
naar Beleid/DGLM/HBJZ afgegeven worden. Waarbij voor een categorie schepen met een vrijstellingsregeling gewerkt 
kan worden (voordeel: heb je geen aanvragen meer nodig, als men aan de wettelijke voorwaarden voldoet). Of 
ontheffingsregels in het Besluit zeevarenden aanpassen (lees uitbreiden). 

Ik ga er vanuit dat ik je, 	(g) op dit moment afdoende heb geïnformeerd. Je mag met je nieuwe concept afwijzingsbesluit 
nogmaals voor een lees-check bij(11 	,X2.}sen mij aankloppen. 

Mocht je toch nog vragen hebben, bel vooral en anders mail maar (betrek ajb ook altijd 	tri je mailing - visserijvragen 
pakken wij samen op totdat onze nieuwe collega ter vervanging van L(~)  ::Is ingewerkt)  

Groet van (10)(20 
M: I 	(10)(2e)  

accent Scheepvaart 
(Binnenvaart primair! Zeevaart en Visserij achtervang 
Gevaarlijke Stoffen! Handhavingsbesluiten! Awbj Wetssystematiek) 

Let op aangepaste beschikbaarheid i.e.g. tot 15 maart 2021: 
DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG: 
10.00-18.00 uur (niet tussen 16.00-17.00 uur) 
MAANDAG: 
studiedag tot medio september/oktober 2021 
VRIJ DAG: 
vrij 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 
Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 14:40 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(19)(0),  @ILenT.nl> 
Onderwerp: Afwijzing vrijstelling visserij - concept besluit 

Goedemiddag (10)(2e  

@, I LenT.nl> 

Ik hoop dat ik gebruik mag maken van je juridische kennis. 

Vorige maand hebben we een aanvraag ontvangen voor een vrijstelling van de bemanningssterkte van een visserschip 
(schelpenzuiger). Deze vrijstelling werd in het verleden expliciet vermeld op het bemanningscertificaat ( bijlage 2 en 3). 

De vrijstelling was tot 1 april 2019 gebaseerd op artikel 4 van het besluit zeevisvaartbemanninq. Waarbij uit de toelichting van 
destijds bleek wat de bedoeling was qua uitvoering: 

Artikel 4 

In dit artikel wordt aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de bevoegdheid verleend om voor vissersvaartuigen voorzien van 
een certificaat van deugdelijkheid voor vaargebied I, met een lengte van minder dan 45 meter ontheffing te geven van de 
ingevolge hoofdstuk 3 van dit besluit vereiste bemanning. Van deze bevoegdheid zal met name gebruik worden gemaakt ten 
aanzien van gamalenkotters en mosselkotters die niet langer dan achttien uur buitengaats verblijven, en met een bemanning 
van twee personen ook veilig kunnen varen. Ook is een ontheffina van het vooroeschreven aantal gezellen denkbaar als het 
vaartuig tijdelijk - geschikt is gemaakt voor de vangst van bijvoorbeeld schaal- of schelpdieren  

Na 1 april 2019 is alles opgenomen in het besluit zeevarenden maar het huidige artikel 2c van het besluit zeevarenden geeft 
alleen aan dat er nadere regels kunnen worden opgesteld met betrekking tot dit onderwerp. Naar ons idee is er daarom geen 
wettelijke grondslag om een vrijstelling te vermelden op het bemanningscertificaat. 

In overleg met 	 heb ik daarom een concept besluit gemaakt om de aanvraag af te wijzen (bijlage 4) , hierna willen 
we dit besluit gebruiken om een signaal af te geven naar DGLM. Uiteraard moet het besluit dan wel goed in elkaar zitten maar 
erg veel juridische argumenten kan ik eigenlijk niet verzinnen (behalve het ontbreken van een wettelijke kader). 
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Heb jij nog suggesties of verbeterpunten aan de hand van mijn besluit? Ik heb in overleg met de aanvrager geen voomemen0504  
gestuurd. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e)  
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningveriening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M 
	

0)(2e)  
0)(20) - 	Icffiilent.n1 

v 	nt.nl 

Goedemiddag (10) 

Probeer je de afgelopen dagen te bellen / bereiken maar je bent aardig volgeboekt, daarom deze afspraak. 

Ik wil met je praten over een verzoek voor een vrijstelling, dit betreft een schelpenzuiger waarvoor vroeger een aparte 
aantekening op het bemanningscertificaat werd gezet. Hierdoor kon men met één gezel werken i.p.v. twee. Door het vervallen 
van het besluit zeevisvaartbemanning is dit echter niet meer mogelijk. Ik heb het hier kort met 10)(2e)over gehad en die gaf aan 
dat er destijds over is gesproken met jou en Hetty 

Naar mijn idee is een vrijstelling niet mogelijk door het ontbreken van een wettelijk kader, een dispensatie kan strikt gesproken 
niet door het ontbreken van een onvoorziene situatie. Daar komt bij dat het gebruik van een ontheffing voor een permanente 
situatie eigenlijk oneigenlijk gebruik is van de dispensatie. 

Als dit tijdstip niet uitkomt, zou je dan kunnen aangeven wanneer we hierover kunnen sparren? 

Gr 

(10)(2e) 
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1) - ILT < 	(1 	e) 
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@ILenT.nl> 	)R.H. (  ) - ILT <  (10)(2e) @IlenT.nl> 10)(2e 
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 16:26 0504 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 
Onderwerp: FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Hoi  (10)(2e) 

Dit is een schelpenzuiger met nautische vaargebieden 5 (30 mijl) en 6 (15 mijl). 
Bij Conditions op het vorige BC, zie bijlage, staat dat er in vaargebied 6 vrijstelling gegeven wordt voor de niet-wachtlopende 
gezel. Dus met 3 man ipv 4 man varen. 

Doordat Hetty Kock nu voornemens is om "alle" omissies in de Wet Zeevarenden voor de Visserij op te pakken, is besloten dat 
dit schip alleen een BC krijgt met 4 man (schipper, plv schipper, 2 wachtlopende gezellen). Daarom vraagt de eigenaar 
vrijstelling aan voor "de 4e man", zoals hij op zijn vorige BC had. 

Ik hoop dat het zo duidelijk is, ik zou nu even niet weten watje moet besluiten. Misschien overleggen met Hetty? 

abenieuwd naar de uitkomst. 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur/rnedewerker toezicht 

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

Westelijke parallelweg 41 3331 EWI Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 BUI Den Haag 

T 038-4800000 
E110)(.24~1  91Eir''lent.n1 
Ik werk niet op woens..g 

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

(10)(2e) 

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 09:57 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(20) 

@ILenT.nl> 

plLenT.nl> 
Onderwerp: FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Ha  (10)(2e) 

Ik snap dit verzoek niet zo goed, wellicht kun jij me een beetje op weg helpen. 

Schip van 40 meter en 900 kW. Ik snap niet dat men een vrijstelling wenst voor een vierde gezel terwijl ik eigenlijk niet eens 
een derde gezel kan ontdekken, ook niet als ik naar het MSMD kijk met nummer 10123/2020 
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Beperkt 

tsJaant  

Vaargebied 

lengteiml 

Vefrriogeni.k.W) 

Schipper zeevisvaart 

Nv-schipper zetvlsvaa 

Stuurman-werktuigkundige 
zi?Ftvi<Vart 

Wachttopend gezel zeevis,Jaait 

visvaart 

Beperkt 	Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

) v.;n 2-4 rnetel. 	45 nieter 
	 0504 

z24 
	

›..24 <45 
< 45 

<3.000 

Wat zie ik over het hoofd? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(20-,  
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningverlening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M I 	(10){2e)  
(10)(2e) 	Inlient.n I 

rllrrr.íle.nt .nl  

Van: visserij <(10)(2e)@IlenT.nl> 
Verzonden: maandag 18 januari 2021  11:38 
Aan: 	(10)(2e)  - ILT < 	(10)(2e) LenT.nl> 

(10)(2e) Cei2r(2e).  (1010)(2eb  - ILT <  @ILenT.nk  ) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 

	

24 <45 	?24 <45 

	

1,125 
	

1'3.000 

	

<3.000 
	

<4.(X)0 

Onderwerp: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Goedemorgen  (10)(2e) 

Zou jij zo vriendelijk willen zijn om bijgevoegde aanvraag in behandeling te nemen? 

Met vriendelijke groeten, 

(10)(2e) 

Ondersteunend Medewerker tne7icht 

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

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

T 088-4890000 
E110)(2eyáilent.ni 
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0504 Van: 	(10)(2e) 	(I0)(2e) 	(cp damen.com> 
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:41 
Aan: visserij <(10)(2e)@ILenT.nl>  
CC:1 0X2 )R.H. (10)(26) - ILT <  (10)(2e) 	ilenT.nl> 
Onderwerp: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Goedemiddag, 

Namens onze klant Noordland BV. (YE 118) vragen wij u een ontheffing af te willen 
geven met betrekking tot het safe manning document met document nummer 10123/2020 voor 
de verplichting tot het hebben van een 4' gezel aan boord van betreffend vaartuig. 
Bij het afgeven van het huidige document staat dat hiervoor een verplichting geld tot een beperkt vaargebied van 30 Mijl. 
Voor het oude afgegeven certificaat gold voorheen een vrijstelling voor de 4e gezel voor een vaargebied tot 15 mijl. (zie bijgaande 
bijlagen) 
Daar er voorderest niets is gewijzigd voor wat betreft vaargebied van betreffend vaartuig verzoeken wij u bij deze 
de verplichting tot het hebben van een 4e gezel te willen schrappen en hiervoor een vrijstelling toe te willen kennen. 

Vertrouwend u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd, in afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

tel. 	(10)(20 	(direct) 
e-mail 
	

110)(2e) 	am en.com  

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Member of the Damgin Shigyarde Group 

Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31(01 (1())(2e)  
Fax 	: +31 (01 (10)(2e)' 1 
E-mail :1 (10 (2e) pclamen.com   

This e-mail is confidentiel and may also be privileged. It is intended fur use by the addressee only. If you are not the intended addressee, we 
request that you notify us immediately and delete this e-mail, and any attachment(s), without copying, forwarding, disclosing or using it in any 
other way. We will not be liable for damage relating to the communication by e-mail of data or documents. B.V. Scheepswerf Maaskant, also 
known as Maaskant Shipyards Stellendam, has its seat at Stellendam, the Netherlands and is registered at the Chamber of Commerce under 
number 23028057 
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@zeelandnet.n1 
visserij 

zee andnet.nlj 0507 To: 
From: 

10)(29 

dinsdag 19 oktober 2021 Datum 

Tijd ochtend 

Stellendam - Maaskant Locatie 

Schip/vismerk NOORDLAND / YE 118 

Type inspectie Jaarlijkse inspectie 

Opmerkingen/bijzonderheden 

VDroogzetting 
V Endoscopie hoofdmotor (met monteur) 

Sent 	Mon 9/20/2021 9:33:48 AM 
Subject 21-10-19 Bevestiging inspectie YE 118 
Received: 	Mon 9/20/2021 9:33:48 AM 
Flyer coronamaatregelen aan boord.pdf 

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

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

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

Scheepvaart 

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

T 088 489 00 00 
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