
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)(2.2)11LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
A finislerie van Infrastructuur en Waterstaat 

RapportNr: 	6 (10)(2e) Inspectieperiode: 	 3 

Periode(Cyclus): 	 1 

Inspectiedatum: 	 7-9-2018 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 

Insp. locatie: 	Stellendam Maaskant 

0580 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 

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

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

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 

	
Uitsteldatum: 

Herinspectie 
	

NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

4 	4 	tekening Indeling voor-machinekamer indienen te keur 	 Schriftelijk 	El 
afmelden 

4 	5 	Na verbouwing hellingproef uitvoeren. 	 Nw afspraak 
maken 

4 	6 	verwerkingsschema indienen. 	 Schriftelijk 
afmelden 

5 	5 	IAMSAR ed 2019 aan boord plaatsen 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

5 	6 	Reeds Almanac ed 2019 aan boord plaatsen 	 Voor einde 	Schriftelijk  
inspectieperiode afmelden 

5 	8 	Licht/rook potten zijn besteld 	 Voor vertrek 	Schriftelijk 
afmelden 

5 	10 	Alarmering in MK,visueel signaal defect (lampje stuk) 	 Voor vertrek 	Verzoek 
	LJ 

herinspectie 

5 	11 	Inspectie uitnodigen voor oefening met Markus Lifenet. 	 Voor vertrek 	Verzoek 
herinspectie 

5 	12 	Aangepast elec installatie aanbieden voor afnamen door ILT, inclusief 	Voor vertrek 	Verzoek 
	LJ 

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

Inspectie Leefunigeving en Transport 
4,1inisterie van Infrqstnictuur en Watergaai 

0580 

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

Schipper: 

5 	13 	Voorzien in opmerkingen die worden gemaakt op de ingediende tekeningen. Voor einde 	Schriftelijk 	H 
inspectieperiode afmelden 

Verslag: 

Datum: 7-9-2018 	Korte omschrijving: herinspectie 
Omschrijving: 
conform opmerkingenlijst punten afgenomen en goed bevonden 

Datum: 30-8-2018 	Korte omschrijving: Wijziging 
Omschrijving: 
Aanpassing schip ivm plaatsing 2e zuigbuis in volle gang, nog geen afnames kunnen doen. LR certificaten van geplaatste afsluiters zitten in e- 
dossier schip. 

Datum: 30-8-2018 
	

Korte omschrijving: Jriks 
Omschrijving: 

e-mail: I (10)(24) Mhetnet.n1(11 0)(2cOzeelandnet.n1 
Jaarlijkse inspectie uitgevoerd, oa volgende items getest/gecontroleerd: navigatie verlichting, nuc verlichting, algemeen alarm, wachtalarm 
roti doormelding, intercom brug ---> MK, bilge alarm MK, brandkleppen MK, winelkappen achterdek, wd deuren , wd luiken, nooduitgang 
MK, overlevingspakken 	2* brug, 4* verblijf), brandcard, zeekaart, klok, barometer, brandslangen incl spuitstuk, magn kompas gecomp 
20/10/2015, vuurpijlen 12* exp 2021, schietlijnen 4*, exp 2021, afscherming draaiende delen, isolatie startmotoren M k, rubbermat voor 
schakelbord MK, isolatie uitlaatgassenleidingen, sticker: "gehoorbescherming" , "niet roken" , "blusgas / installatie" ingangen MK, sticker: 
"niet roken " op accubakken achter brug, reddingsboeien 4*, 3* lijn, 3 * licht, lijst life saving signals, alarmrol etc = i.o. 
Nog testen: branddetectie : MK, PK en kombuis, bilge alarm: PK, noodverlichting: hele schip, proeflenzen op ruim. 
Nog inspecteren : Pompkamer ivm werkzaamheden nav aanpassing schip. 
Kraan: jaarlijks kranenboek ingevuld, uitgelegd hoe boek ingevuld moet worden. Aangegeven dat kraandraad moet zijn voorzien van een 
certificaat. 
Scheepscertificaten: certificaten nog niet geviseerd. 

Datirm: 19-7-2018 	Korte omschrijving: Wijziging schip 
Omschrijving: 
IR 00)(20nder de waterlijn is er lx een overboord vlinderklep thv voorste ruim geplaatst; 1x schuif afsluiter (in voor MK) en 2x 
vlinderkleppen (in voor MK) certificaten van afsluiters zijn gemaild. Zie ook foto's 0:1 . Verbouwing besproken mCtrijr~Me)an boord) 
144(a2N(10)(2e) )(antoor). In de week van 13 aug gaat men verder met de verbouwing. In de tussentijd wordt er nog gevist. Electrische 
schema is ingedien maar nog niet gekeurd. Tekeningen en gewichten van de nieuwe visverwerking unit zijn gemaild. 

Datum: 19-7-2018 	Korte omschrijving: Droogzetting 
Omschrijving: 
IR 00)(2e Schip staat in dok Maaskant ivm met plaatsen van 2de zuigbuis aan 58 zijde. Casco is gecoat primer en AF (werf standard), zink 
waarnodig vervangen, roeren kijgen nieuwe hakbussen. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(10)(2g)JILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0580 

Datum: 12-1-2018 	Korte omschrijving: historie 
Omschrijving: 
12-01-201B 0)(2é33: herinspectie 
Conform inspectielijst restpunten afgenomen en goed bevonden 
01-11-20 	2: droogzetting en jaarlijkse inspecties 
DZ: Inspecteerde vaartuig droog en schoon in het dok van Maaskant. Geen bijzonderheden waargenomen aan het casco. Casco zal worden 
voorzien van : 1* primer 1* AF (International Interswift 6600) en anodes waamodig. Schroeven en roeren, geen bijzonderheden. Met een 
hoogwerker afsluiters van buitenaf bekeken en goed bevonden. Er werden kleine aanpassing gedaan aan de zakinstallatie voorschip voor 
de zuigkorf. De glijplaat werd wat zwaarder uitgevoerd. Tevens is een vast part aangebracht op de achterportaalkraan tbv de zuigkorf zodat 
deze bij een eventuele draadbreuk niet kan doorslaan naar het dek. 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd vaarbevoegdheden schipper en sub schipper, medische keuringen en 
monsterboekjes, klimtuig, brandalarmeringen, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, snelafsluiters, brandkleppen, 
zwemvesten, kaarten en boekwerken, overlevingspakken, reddingsvesten, schietlijnen, wachtalarm incl doormelden, 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, SOS afsluiters, bilgealarmeringen, noodverlichting, intercom, MK, zoeklicht, tuigage inorde, ankerspil 
gangbaar etc=l.o. 
03-02-201( 	 1: jaarlijks en tuigage 
rapport nieuwbouw afgesloten 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd Gesproken over geldige vaarbevoegdheden, medische keuringen en 
monsterboekjes, klimtuig, brandalarmeringen, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, snelafsluiters, brandkleppen, 
zwemvesten, kaarten en boekwerken, overlevingspakken, reddingsvesten, schietlijn, wachtalarm End doormelden, scheepshoorn, 
algemeen alarm, lampjes overlevingspakken, reddingsboeien met lamp en werplijnen, vuurpijlen, medicijnkist, vlotten gekeurd, 
nav.velichting, NUC verlichting, brandslang en spuitstuk, vluchtluik gangbaar, isolatie draaiende en hete delen, bilgealarmeringen, intercom 
MK, zoeklicht, lenssysteem getest met twee pompen, tuigage inorde, ankerspil gangbaar etc=i.o. 

Opmerkingen kantoor: 

3 	1 	Certificaten geviseerd 

4 	2 	Er dient nog een behandelingsplan gemaakt te worden.M.1121>) 
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@ilent.n1]; (10)(2e) ) - ILTE1 	(10X2e) 	!@ilent.n11 0581 

From:   10)(2e0X2f4 - ILT 
Sent: 	Tue 9/11/2018 1:27:07 PM 
Subject FW: Ye 118 
Received: 	Tue 9/11/2018 1:27:10 PM 
IMG 5434.JPG  
IMG 5435.JPG 
IMG 5436.JPG  
IMG 5437.JPG 
IMG 5438_JPG 
IMG 5439.JPG  
IMG 5440.JPG 
IMG 5442.JPG  
IMG 5443.JPG 
IMG 5444.JPG 
IMG 5445.JPG 
IMG 5446.JPG 
IMG 5447.JPG 
IMG 5448.JPG  
IMG 5449_JPG 
IMG 5450.JPG 
IMG 5451.JPG 
IMG 5452.JPG 
IMG 5453.JPG  
IMG 5454.JPG 
IMG 5455.JPG  
IMG 5456.JPG 
IMG 5457.JPG  
IMG 5458.JPG 
IMG 5459.JPG 
IMG 5460.JPG  
IMG 5461.JPG 
IMG 5462.JPG 
IMG 5463.JPG 
IMG 5464.JPG 
IMG 5465.JPG  
IMG 5466.JPG 
IMG 5467.JPG 
IMG 5468.JPG  
IMG 5469.JPG  
IMG 5470.JPG  
IMG 5471.JPG 

)(2e 0)(2e) To: 	 ) - ILT[ 	 (10)(2e) 
Cc: 	@ILenT.nlj visserij[ (10)(2g) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Collega's, 

Hierbij de foto's van de hellingproef van de YE 118. 

Met vriendelijke groet, 
(  0)(2 ) 
00)(? (10)(2e): inspecteur/surveyor 

Netherlands Shipping inspectorate (Marine and Fishery) 
Flag State 
Vergunning verlening Z eevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
postadres: Postbus 161911 2500 BD 1 Den Haag 
bezoekadres: Westelijke Parallelweg 4 13331 EW 1 Zwijndrecht! 

T (+31) 088 4890000 
F (+31) 

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

(10)(2e) kibilent.n1 

232028 



www.ilent.n1 
	 0581 

haps://twitter.com/M/InspectieLenT  
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To: 	(10)(00 
Cc: 
	(10)(2e) 

From: 
Sent 
Subject 

(10)(2e)  ) - ILT 
(10)(2e))- ILT 

(10)(2e). @ilent.nij 
(10/10)(24  - ILT[ (10)(2e) 	@ILenT.n11 0619 

(10)(2e)C 

Thur 4/2/2020 4:13:06 PM 
YE 118 en ballastverdrag 

(10)(2e) 

Aan: 
CC: 

(10)(20) 

(10)(2e) 

(10)(2e) 

Received: 	Thur 4/2/2020 4:13:07 PM 

Hallo lop0,  
Ik stuitte, tijdens een her-inspectie, dat de YE 118 nog niet voldoet aan het ballast verdrag. Het schip

o
i
o
s
x
34
2e)

2
,(
g

2
e
+
n
)e
i
n
s niet 

certificaatplichtig voor ballast maar moet wel voldoen. Ik heb vandaag contact gehad met I (10)(2e)  	 (10)(2e) 
om informatie / kennis in te winnen. Tevens heb ik telefonische contact gehad met de schipper van YE 118. 
Men vist (mesheftvisser) op bestelling en alleen in nederlandse wateren. Men wil graag het huidige ballast systeem behouden. 
En kunnen op dit moment uit te voeten met een zeer beperkt vaargebied. 
Op dit moment hebben ze vaargebied 5 (30NM uit de kust, frankrijk (calais), belgie, nederland, duitsland en dennenmarken.) 
Ons kleinste gebied is vaargebied 6 ( 15 NM uit de kust, franktrijk (calais, belgie, nederland, duitsland) we hebben op ons 
certificaat de mogelijkheid om een beperking van het gebied te zetten zoals een windkracht beperking. 
Ik ben het nog verder aan het uitzoeken en vraag de RVO om gegevens, 

Ik hoor graag wat jij hier van vind. 

Groet (10)(2e) 

Van: 	(10)(2e) 	10)(2e( (10)(2e) ) - ILT < 
Verzonden: donderdag 2 april 2020 17:06 

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

Onderwerp: contact gegevens RVO ivm YE 118 

Hoi (10)(2e), 

@ilent.nl> 

@ilent.n1>; (10)(29) - ILT 10)(20) 

10)(2e) 

) - ILT< 
	(10)(20) 

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

Ik heb contact gehad me00)(2  )en (10)(2e) 
alleen nederlandse wateren kunnen afgeven. 
Ik wil bij de RVO opvragen welke vergunning het schip heeft. De schipper denkt dat het ook alleen nederlandse wateren is. 
Als ik dat hebt, kan ik mijn onderbouwing volledig maken. Ik zal zo ooki10)(2ei inlichten. 

Met vriendelijke groet, 
(10)(2e) 

Surveyor 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 
Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie leefomgeving en Transport 

Ministerie van infrastructuur en Waterstaat 
postadres: Postbus 16191 1 2500 130 1 Den Haag 

bezoekadres: Rijksinspectiekantoor 
Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW Zwijndrecht 

T (+31)  088 4890000 
F (+31) 
M  (K4,--, 11.0X2e)WA 
Et  ,04,mo,oxes,4„:„,mplIenT.n1 

Op maandag en woensdag ben ik afwezig. 

232029 

(10)(2e) denkt inderdaad dat we vaargebied 6 met vaargebied beperking van 



/7. ) Makelaars in Assurantiën 
 	tinds Vnti koembrpMenti lef .c ,)olkeTinger'' 

7+31(0 	I F+31(0 

0620 To: 	vissere(10)(29)@ILenT.nl] 
Cc: 	(10)(2e) 	(10)(2e)  ©gebrsluyter_nl] 
From: 	(10)(2e)  
Sent 	Eri 2/14/2020 10:11:58 ANI 
Subject: 20-02-14 APR 666435 aanvraag NWRC NOORDLAND YE 118 
Received: 	Ed 2/14/2020 10:12:02 AM 
NOORDLAND WRECK REMOVAL BLUE CARD 20200206.pdf 
NOORDLAND - NWRC 2020_pdf 

Geachte heer/mevrouw, 
Bijgaand treft u de Blue Card en het aanvraagformulier aan voor de NWRC aanvraag voor 2020. 
Wij zien uw bevestiging en een digitale kopie van het certificaat graag van u tegemoet. 
Bij voorbaat dank! 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
Broker Marine Departement 

I www.gebrsluyier.n) I E 
	

)(29) s@gebrsluyler.n1 

Gebr. Sluyter B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Klik hier voor ons privacy statement. 

Gebr. Sluyter B.V. handles your personal data carefuily. Click here for our privacy statement. 
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0622 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastnictuur en Milieu 

Aanvraag 
Civil liability certificaat 

Met dit formulier kunt u liability certificaten voor een 
koopvaardijschip aanvragen. 

Let op de voorwaarden bij paragraaf 6 voordat u een aanvraag indient. 

Dit formulier is alleen van toepassing op de onder paragraaf 4 
genoemde documenten. 

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet 
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling 
genomen. 

Stuur het formulier naar het e-mailadrOMpilentnlof Postbus 
16191, 250o BD Den Haag. 

Het gevraagde NSI vessel number vindt u bovenaan het te vernieuwen 	Meer informatie 
certificaat, 	 o88 489 oo oo 1 www.ilent.nl  

1 	Gegevens aanvrager 
1.1 (Handels)naam 

1.2 KvK-nummer 

1.3 	Relatie onderneming met schip 

1.4 Vestigingsadres 

1.5 Postcode en plaats 

1.6 	Naam contactpersoon 

1.7 	Telefoonnummer(s) en 
faxnummer 

1.8 E-mailadres 

Correspondentieadres 

1.10 Postcode en plaats  

I Yerseke 118 Noordiand B.V. 

162024167 

Eigenaar 

I Arendstreat 57 

I 4458 AR I 's-Heer Arendskerke 

V 

1Arendstraat 57 

14458 AR I 's-Heer Arendskerke 

2.1 (Handels)naam 

z.z KvK-nummer 

2.3 Adres 

2.4 Postcode en plaats 

2 	Gegevens debiteur 
1Yerseke 118 Noordland B.V.  

162024167  

1 Arendstraat 57  

14458 AR I 's-Heer Arendskerke 

232713 

	

3 
	

Reden aanvraag 
3.1 	Wat is de reden van aanvraag? 	IJ Eerste afgifte 	❑  Vernieuwing 	II Verlenging 

In te vullen door de Inspectie Leefomgevingen Transport 
Datum binnenkomst 	 APR Registratienummer 	 10-nummer 

Itt.aaff.o3 I , van: 



8,1 	Plaats en datum 

8.z 	Handtekening aanvrager 

0622 

Aanvraag Civil liability certificaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van infrastnictuur en Milieu 

4 
	

Soort aanvraag 
Welk(e) document(en) vraagt u 	liability Certificate 0i1 Tanker 

	
IJ Bunker Liability Certificate 

aan? 
CI 	PasSenger Liability Certificate 

	WreckRemovalliabilï yCertificate 

5 	Gegevens schip 
5.1 	Naam schip en N51 vessel 

	
NOORDLAND 
	

156157  
number 

5.2 Roepnaam (callsign) en IMO 
	

PBWP 
	

9775995 
nummer 

5.3 	Bruto tonnage (GT) 
	 12±2 

6 
	

Voorwaarden 
- 	Geldtin alle gevallen 	 De gevraagde certificaten worden pas afgegeven als alle van toepassing zijnde bijlagen, genoemd bij parairaaf 7 zijn 

meegestuurd. 

De gevraagde certificaten worden pas afgegeven 'als het schip over een geldige zeebrief beschikt. 

Bijlagen 
Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 
model van de betreffende conventie 

- 	Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat. (voor schepen welke onder buitenlandse vlag voren) 

- 	Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 
model van de betreffende conventie 
Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat. (voor schepen welke onder buitenlandse vlog voren) 

Uit het verzekeringsbewijs (bluecard) moet kunnen worden opgemaakt dat hier een verzekeringsdekking van 
toepassing is ingevolgde artikel abis van het verdrag van Athene. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen "non-war 
risks.' en "war risks". 

Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 
model van de betreffende conventie 
Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat (voorschepen welke onder buitenlandse vlag voren) 

- 	Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 
model van de betreffende conventie 
Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat. (voorst-Noen welke onder buitenlandse vlag voren) 

Ondertekening 
ik verklaar dat alle geg• 	 edig en naar waarheid zijn ingevuld en dat ik garant sta voor het betalen 
van de kosten die aan • 	 ijn. 

- 	In geval van Civil Liablity 
Certificate 011 Tanker 

- 	In geval van Passenger liability 
Certificate 

In geval van Bunker Liabilky 
Certificate 

- 	In geval van Wreck Removal 
Liability Certificate 

8 

(101(2e) 

ill'az6,o3 1 avant 
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RapportNr: 	9 (10)(2e) 

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

Inspectiegegevens: 
le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Neeltje Jans 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Inspectieperiode: 	 5 

Periode(Cyclus): 	 1 
Inspectiedatum: 	 30-1-2020 

Opmerkingen kantoor: 

RapNr. VIgNr. Omschrijving 
3 	1 	Certificaten geviseerd 

4 	2 	Er dient nog een behandelingsplan gemaakt te worden(i101t2()) 

7 	3 	Certificaten geviseerd 

8 	1 	Certlficatern moeten nog geviseerd worden 

Uitgevoerde inspecties 

Herinspectie 

Certificaten: 

Klassecertificaat 

Uitstel: 	 Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

NVT ;__1  	 2-4-2020 

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

;J)Nvt (I,' Geviseerd Cl Verlengd `. Vernieuwen 

0623 

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

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

Certificaat van 	 Geviseerd C) Verlengd ( Vernieuwen 	Medical;Radio 
Overeenstemming 

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 	n 
confentie (blindflens aanbrengen en ta nkenplan wijzigen) 	 inspectieperiode maken 

9 	1 	Indien het ballastsysteem niet wordt afgesloten wordt het vaargebied terug 
gezet naar alleen nederlandse wateren. 

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 

Verslag: 
Datum: 30-1-2020 	Korte omschrijving: Her-insepctie 

restpunten afgenomen: Noodsturen lokaal i.o, Bilge alarm achter MK en voor MK i.o, Proeflenzen 2 pompen i.o., Rookmelders verblijf, 
MK achter, MK voor, IAMSAR aan boord, lampjes overlevingspakken i.o. NOVEC clinder is gevuld en meter is vervangen, Wreck removal is 
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0623 

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

.24~ 
~PS 
.41•1111~, 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

aangevraagd, Marcuslifenet oefening op de brug (droog) gehouden ivm weersomstandigheden. Afgesproken dat tijdens de 
vernieuwingsinspectie een oefening te houden in bijzijn van ILT. 
Er waren geen opmerkingen van tekeningkeur op de ingediende tekeningen betreffende de tweede zuigbuis. Item 5-13 van de lijst 
gehaald. 

Datum: 14-11-2019 	Korte omschrijving: Droogzetting en jaarlijkse inspecties: 

DZ: Inspecteerde vaartuig droog en schoon in het dok van Maaskant. Geen bijzonderheden waargenomen aan het casco. Casco zal 
worden voorzien van : 1* primer 1* AF en anodes waarnodig. Schroeven en roeren, geen bijzonderheden. De hakbussen werden 
vernieuwd. Afsluiters en inlaten geen bijzonderheden. 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd vaarbevoegdheden bemanning, medische keuringen en 
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. 

Datum: 7-9-2018 	Korte omschrijving: Hellingproef en vervolg jaarlijkse inspecties 

07-09-201'.40)(20 7 Samen met 	0)(2e) 	en collega (10)(2e) een hellingproef afgenomen in de haven van Stellendam. 
Het gezamenlijk opgemaakte meet verslag van de hellingproef  van de YE118 opgemaakt De meet resultaten zijn verwerkt in het 
inclining-test report. (ingestuurd incl foto's naai' 	(10)(2e)  
Het volgende getest en goed bevonden: branddetectie : MK, PK en kombuis, bilge alarm: PK, noodverlichting: hele schip, proeflenzen op 
ruim. 
Tevens de Pompkamer geinspecteerd en de alarmeringen en de noodstoppen van de lieren en de verwerkingsinstallatie getest en goed 
bevonden. 

Datum: 7-9-2018 	Korte omschrijving: herinspectie 

conform opmerkingenlijst punten afgenomen en goed bevonden 
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0625 To: 	(10)(2e@zeelandnetplitoX2eftzeelandnetrin  
Cc: 	(10)(2e) 	(10)(2e;  (10)(2e) - ILT[ 	10)(2e) 	@ilent.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 1/30/2020 12:20:17 PM 
Subject 20-01-30 verzoek indienen aanvraagformulier en Blue Card wrakcertificaat YE 118 
Received: 	Thur 1/30/2020 12:20:17 PM 

Geachte hee 10)(2e)  
Zoals zojuist telefonische met u besproken stuur ik u hierbij het aanvraagformulier voor het wrakcertificaat toe. 
U kunt dit formulier samen met de Blue Card mailen naar (10)(20@ilent.nl, deze zullen wij dan zo spoedig mogelijk in 
behandeling nemen. 
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dit graag. 
Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 
Ondersteunend Medewerker toezicht 

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

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

T 088-4890000 
Ett(i)(2g)@ilent nl 
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0626 To: 	)- ILTi 	 
From: 
Sent 	Thur 4/2/2020 12:43:05 PM 
Subject FW: scannen0001.pdf 
Received: 	Thur 4/2/2020 12:43:07 PM 
scannen0001.pdf 
ATT00001.htm 

@ilent.nl] 

Van: 	itz1:3; 	@gmail.com> 
Verzonden: donderdag 2 januari 2020 14:59 
Aan: 	, 10)(2effrj) - I LT  @ilent.nl> 
Onderwerp: Fwd: scannen0001.pdf 

Allereerst de beste wensen en vooral goede gezondheid gewenst voor in het nieuwe jaar. 

Wat betreft het ballast water verdrag. 
Ik heb dit via maaskant verkregen klopt het dat wij verder geen actie dienen te ondernemen en we op dit moment voldoen 
met het huidige systeem? 

Mvg 	( 10)(2e) 

Van:  (10)(20) <(-10)(21-@zeelandnet.nl> 
Datum: 24 december 2019 om 10:30:59 CET 
Aan:  (1°)(2e)  @gmail.com  
Onderwerp: scannen0001.pdf 
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Ballastwaterverdrag 1 Aanvragen certificaten zeevaart Inspectie Leefomgeving en Transp... Page 1 of 1 
	0627 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Home > Onderwerpen > Aanvragen certificaten zeevaart > 

Ballastwaterverdrag 

Het Ballastwaterverdrag treedt in werking op 8 september 2017 en is van 
toepassing op alle zeeschepen die ballastwater vervoeren. Deze schepen 
moeten een certificaat, een goedgekeurd management plan en een 
ballastwaterjournaal aan boord hebben. 

Certificaat, plan en journaal 
De certificering is uitbesteed aan de erkende klassenbureaus. Zij geven het ballastwater management certificaat uit (BWMC) en keuren de 
managementplannen. De vorm van het journaal is vastgelegd in het verdrag en hoeft niet apart gekeurd te worden. 

Uitzonderingen 
Het verdrag is niet van toepassing op: 
t schepen die geen ballasttanks hebben 
-10~05""tibak. 
• Miatt~~~~ik n 

Ballastwater wisselen 
Vanaf 8 september 2017 moeten schepen hun ballastwater wisselen tijdens de reis. als er nog geen behandelingsinstallatie geplaatst is. Wisselen 
moet gebeuren volgens de voorwaarden van het verdrag, voor de Noordzee is een apart gebied aangewezen. 

Ballastwater behandelen 
Nieuwe schepen moeten vanaf 8 september 2017 een behandelingsinstallatie aan boord hebben. De datum waarop bestaande schepen een 
installatie moeten hebben is gekoppeld aan de verloopdatum van het 10PP-certificaat. 

Handhaving door Port State Control 
Vanaf 8 september 2017 handhaaft de ILT volgens de procedures van het Park MOU. 

Ballastwaterverdrag, het doel 
Het doel van het Ballastwaterverdrag is het voorkomen van opzettelijke of onbedoelde introductie van uitheemse of nieuwe soorten organismen in 
een het aquatische milieu. Deze organismen worden meegenomen in het ballastwater aan boord van zeeschepen en kunnen aanmerkelijke en 
schadelijke veranderingen teweegbrengen aan het aquatische milieu. Schepen moeten hun ballastwater gaan behandelen of op een andere manier 
voorkomen dat organismen verplaatst worden. 

CCIL) IC.-.,C,,-4 Ctl(--ánA 

./;) eiv /-»/ e/ kie/2 el.eim 9-00  (7— 

hups-J/Ik-ww. i lentnlionderwerpeniaanvragen-certificaterilbállastwaterverdrag 	 4-12-2019 
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0628 To: 	visserij[(10)(29)@ILenT.n11 
From: 	ILT-Zeevaart 
Sent: 	Mon 12/9/2019 4:02:20 PM 
Subject FW: Aanvraag NWRC 2019 "NOORDLAND" t.n.v. Yerseke 118 Noordland B.V. 
Received: 	Mon 12/9/2019 4:02:21 PM 
NOORDLAND WRECK REMOVAL BLUE CARD 20190130.pdf 
Yerseke 118 Noordland B.V..pdf 

Voor u 

Va 

Van:  (10)(20 < (10)(2e) @gebrsluyter.nl> 
Verzonden: maandag 9 december 2019 14:59 
Aan: ILT-Zeevaart(  m@llenT.nl> 
CC:  (10)(2e)  .4 (10)(20) @gebrsluyter.nl> 
Onderwerp: Aanvraag NWRC 2019 "NOORDLAND" t.n.v. Yerseke 118 Noordland B.V. 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgaand ontvangt u het aanvraagformulier met bijbehorende Blue Card t.a.v. het NWRC certificaat voor 2019. 

Wij verzoeken u deze aanvraag in behandeling te nemen, en ons een kopie van het certificaat te doen toekomen voor onze 
administratie. 

Wij zien uw bericht graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Broker Marine Departement 

GEUR.SL.UYTER 1311 
Makelaars in Assurantkin 

T +31 (0)  4-44QxgoyAIF +31 (0; 7-1-414)(243)  _ 

1 www.gebrsluyter.nI1E1 (10)(2e)  @gebrsluytern I 

Gebr. Sluyter B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Klik hier voor ons privacy statement. 

Gebr. Sluyter B.V. handles your personal data carefully. Click here  for our privacy statement. 
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0630 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Met dit formulier kunt u liability certificaten voor een 
koopvaardijschip aanvragen. 

Let op de voorwaarden bij paragraaf 6 voordat u een aanvraag indient. 

Aanvraag 
Civil liability certificaat 

Onvolledig of onjuist ingevulde formulieren (inclusief het niet 
meesturen van de gevraagde bijlagen) worden niet in behandeling 
genomen. 

Stuur het formulier naar het e-mailadre(5t)lent.n1 of Postbus 
Dit formulier is alleen van toepassing op de onder paragraaf 4 	 16191, 2500 BD Den Haag. 
genoemde documenten. 

Het gevraagde NSI vessel number vindt u bovenaan het te vernieuwen 	Meer informatie 
certificaat. 	 o88 489 oo oo 1 www.ilent.nl  

1 

1.1 (Handels)naam 

1.2 KvK-nummer 

1.3 	Relatie onderneming met schip 

1.4 Vestigingsadres 

1.5 Postcode en plaats 

1.6 	Naam contactpersoon 

1.7 	Telefoonnummer(s) en 
faxnummer 

1.8 E-mailadres 

1.9 Correspondentieadres 

vlo Postcode en plaats 

Gegevens aanvrager 
Yerseke 118 Noordland B.V.  

162024167  

1 Eigenaar  

Arendstraat 57  

14458 AR I 's-Heer Arendskerke 

pUR-200e)  

11111altaelffid-z-m.n1 

1Arendstraat 57 

1 4458 AR 1 's-Heer  Arendskerke 

2.1 (Handels)naam 

2.2 KvK-nummer 

2.3 Adres 

2.4 Postcode en plaats 

2 	Gegevens debiteur 
1 Yerseke 118 Noordland  

162024167  

1Arendstraat 57  

14458 AR l's-Heer Arendskerke 

3 	Reden aanvraag 

3.1 	Wat is de reden van aanvraag? 
	

❑  Eerste afgifte 	❑  Vernieuwing 	3I Verlenging 

In te vullen door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
Datum binnenkomst 	 APR Registratienummer 	 10-nummer 

ILT,:z5.os 1 t  van: 

232727 



formulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat ik garant sta voor het betalen 
g verbonden zijn. 

8 	Onde 
Ik verkl. 
van de 

8.i 	Plaats en datum 

8.a 	Handtekening aanvrager i 

0630 

Aanvraag civii liability certificaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuuren Milieu 

4 	Soort aanvraag 
4.1 	Welk(e) document(en) vraagt u 	Liabilit Certificate 0i1 Tanker 	L:1 Bunker Liabili  Certificate 

aan? 
LI Passenger liabilityCertificate 	IN Wreek Removal liability Cerdficate 

5 	Gegevens schip 
5.1 Naam schip en NSI vessel 	j NOORDLAND 

	
56157  

number 

5.2 	Roepnaam (callsign) en IMO 
nummer 

5.3 	Bruto tonnage (GT) 

LE1.3vvp  

.1342 

9775995 

Voorwaarden 
- 	De gevraagde certificaten worden pas afgegeven als alle van toepassing zijnde bijlagen. genoemd bij paragraaf 7 zijn 

meegestuurd. 

- 	De gevraagde certificaten worden pas afgegeven als het schip over een geldige zeebrief beschikt. 

Bijlagen 
- 	Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 

model van de betreffende conventie 
Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat. (voor schepen welke onder buitenlandse vlag varen) 

Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 
model van de betreffende conventie 

- 	Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat. (voorschepen welke onder buitenlandse vlag oren) 

- 	Uit het verzekeringsbewijs (bluecard) moet kunnen worden opgemaakt dat hier een verzekeringsdekking van 
toepassing is ingevolgde artikel 4bis van het verdrag van Athene. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen "non-war 
risks" en "war risks". 

Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 
model van de betreffende conventie 
Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat. (voorschepen welke onder buitenlandse vlag varen) 

Een kopie van het verzekeringsbewijs (blue card) afkomstig van een erkende verzekeringsmaatschappij conform het 
model van de betreffende conventie 

- 	Een kopie van de geldige zeebrief afgegeven door de eigen vlaggestaat. (voorschepen welke onder buitenlandse v►ag voren) 

6 
- 	Geldt in alle gevallen 

- 	In geval van Civil Liability 
Certificate Oil Tanker 

- 	In geval van Passenger Liability 
Certificate 

- 	In geval van Bunker Liability 
Certificate 

- 	In geval van Wreck Removal 
Liability Certificate 

Inzan.n3 l avant  
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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: [(10)(2q)IILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie von Infrastructuur en Waterstaat 

le Inspecteur: 
	

(10)(2e) 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Neeltje Jans 

RapportNr: 	8 Inspectleperiode: 

Periode(Cyclus): 

Inspectiedatum: 

5 

1 

14-11-2019 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	YE 118 

Naam schip: 	NOORDLAND 

Lengte: 	39,93 

Tonnage: 	342 

Object ID: 

Verjaardatum: 

56362 

21-10-2015 

8 	2 	Schip is voorzien van ballasttanks, schip uitvoeren conform de waterballast 
confentie (blindflens aanbrengen en tankenplan wijzigen) 

8 	3 	IAMSAR 2019 aan boord plaatsen 

8 	4 	wreck removal liability certificaat aanvragen 

Voor einde 	Nw afspraak 
inspectieperiode maken 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

3 

0631 

Inspectiegegevens: 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 

	
Ultsteldatum: 

Droogzetting tussentijds 	 NVT 
Jaarlijks 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

5 	13 	Voorzien in opmerkingen die worden gemaakt op de Ingediende tekeningen. Voor einde 	Schriftelijk 	1 
inspectieperiode afmelden 

8 	1 	tijdens herinspectie de volgende items nog testen/uitvoeren: Bilgealarm, 	Voor einde 	Verzoek 
	

Ei 
lensinrichting, oefening marcus-lifenet, sos afsluiters, rookmelder testen, 	inspectieperiode herinspectie 
noodsturen 

8 
	

Voor alle overlevingspakken lampjes aanschaffen en bevestigen 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

6 	Niveaumeter novecfles machinemaker voor defect 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

Verslag: 
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Inspectie Leetiongeving 4?-11 Transport 
Alinisterie von Inji"astrocunn• en Waar tact 

110)(2e 

0631 

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

Datum: 14-11-2019 	IR: 8 	 !nap: 

Korte omschrijving: Droogzetting en jaarlijkse inspecties: 
Omschrijving: 
DZ: Inspecteerde vaartuig droog en schoon in het dok van Maaskant. Geen bijzonderheden waargenomen aan het casco. Casco zal worden 
voorzien van : 1* primer 1* AF en anodes waarnodig. Schroeven en roeren, geen bijzonderheden. De hakbussen werden vernieuwd. 
Afsluiters en inlaten geen bijzonderheden. 
MK & UITR & Tuigage jriks, oa volgende items getest/gecontroleerd vaarbevoegdheden bemanning, medische keuringen en 
monsterboekjes, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, brandkleppen, zwemvesten, kaarten en boekwerken, 
overlevingspakken, reddingsvesten, schietlijnen, wachtalarm Mcl 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. 

Datum: 7-9-2018 	IR: 7 	 InsP:(10)(2e) 
Korte omschrijving: Hellingproef en vervolg jaarlijkse inspecties 
Omschrijving: 
07-09-20/ 
	

7 Samen meg—  (10)(2e) —len  collega I(IT)F2( e)-ken hellingproef afgenomen in de haven van Stellendam. 
Het gezam 	opgemaakte meet verslag van de hellingproef van de YE118 opgemaakt. De meet resultaten zijn verwerkt in het inclining- 
test report. (ingestuurd incl foto's naar Bemo/Koert) 
Het volgende getest en goed bevonden: branddetectie : MK, PK en kombuis, bilge alarm: PK, noodverlichting: hele schip, proeflenzen op 
ruim. 
Tevens de Pompkamer geinspecteerd en de alarmeringen en de noodstoppen van de lieren en de verwerkingsinstallatie getest en goed 
bevonden. 

Datum: 7-9-2018 	IR: 6 	 insp:(10)(2e) 

Korte omschrijving: herinspectie 
Omschrijving: 
conform opmerkingenlijst punten afgenomen en goed bevonden 

Datum: 30-8-2018 	IR: 5 	 Insp 

Korte omschrijving: Wijziging 
Omschrijving: 
Aanpassing schip ivm plaatsing 2e zuigbuis in volle gang, nog geen afnames kunnen doen. LR certificaten van geplaatste afsluiters zitten in 
e-dossier schip. 

Datum: 30-8.2018 	IR: 5 	 Insp: 

Korte omschrijving: Jrlks 
Omschrijving: 
e-mail: l (10)(2g)Phetnet.nl(h 0)(2álzeelandnet.n1 
Jaarlijkse inspectie uitgevoerd, oa volgende items getest/gecontroleerd: navigatie verlichting, nuc verlichting, algemeen alarm, wachtalarm 
incl doormelding, intercom brug ---> MK, bilge alarm MK, brandkleppen MK, winelkappen achterdek, wd deuren , wd luiken, nooduitgang 
MK, overlevingspakken (6*, 2* brug, 4* verblijf), brandcard, zeekaart, klok, barometer, brandslangen incl spuitstuk, magn kompas gecomp 
20/10/2015, vuurpijlen 12* exp 2021, schietlijnen 4*, exp 2021, afscherming draaiende delen, isolatie startmotoren Mk, rubbermat voor 
schakelbord MK, isolatie uitlaatgassenleidingen, sticker: "gehoorbescherming" , "niet roken" , "blusgas/ installatie" ingangen MK, sticker: 
"niet roken " op accubakken achter brug, reddingsboeien 4*, 3* lijn, 3 * licht, lijst life saving signals, alarmrol etc = i.o. 
Nog testen: branddetectie: MK, PK en kombuis, bilge alarm: PK, noodverlichting: hele schip, proeflenzen op ruim. 
Nog inspecteren : Pompkamer ivm werkzaamheden nav aanpassing schip. 
Kraan: jaarlijks kranenboek ingevuld, uitgelegd hoe boek ingevuld moet worden. Aangegeven dat kraandraad moet zijn voorzien van een 
certificaat. 
Scheepscertificaten: certificaten nog niet geviseerd. 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en iVaterstaat 

10)(2e 

0631 

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)(2g)IILENT.NL 

Datum: 19-7-2018 	IR: 4 	 Insp:( 

Korte omschrijving: Wijziging schip 
Omschrijving: 
IR 	pf2 Onder de waterlijn is er 1x een overboord vlinderklep thv voorste ruim geplaatst; lx schuif afsluiter (in voor MK) en 2x 
vlin •er eppen (in voor M K) certificaten van afsluiters zijn gemaild. Zie ook foto's O:/.  Verbouwing besproken m410)(1~4áan boord) 
E(A0re)(10)(2e) (antoor). In de week van 13 aug gaat men verder met de verbouwing. In de tussentijd wordt er nog gevist. Electrische 
schema is ingedien maar nog niet gekeurd. Tekeningen en gewichten van de nieuwe visverwerking unit zijn gemaild. 

Datum: 19-7-2018 	IR: 4 	 insp:( 

Korte omschrijving: Droogzetting 
Omschrijving: 
IR (4 0)(20chip staat in dok Maaskant ivm met plaatsen van 2de zuigbuis aan SB zijde. Casco is gecoat primer en AF (werf standard), zink 
waarnodig vervangen, roeren kijgen nieuwe hakbussen. 

Datum: 12-1-2018 	IR: 3 	 !risp: 

Korte omschrijving: historie 
Omschrijving: 
12-01-2010 0)(2 3: herinspectie 
Conform inspectielijst restpunten afgenomen en goed bevonden 
01-11-201)' O)(2 2: droogzetting en jaarlijkse Inspecties 
DZ: Inspecteerde vaartuig droog en schoon in het dok van Maaskant. Geen bijzonderheden waargenomen aan het casco. Casco zal worden 
voorzien van : 1* primer 1* AF (International Interswift 6600) en anodes waarnodig. Schroeven en roeren, geen bijzonderheden. Met een 
hoogwerker afsluiters van buitenaf bekeken en goed bevonden. Er werden kleine aanpassing gedaan aan de zakinstallatie voorschip voor 
de zuigkorf, De glijplaat werd wat zwaarder uitgevoerd. Tevens is een vast part aangebracht op de achterportaalkraan tbv de zuigkorf zodat 
deze bij een eventuele draadbreuk niet kan doorslaan naar het dek. 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd vaarbevoegdheden schipper en sub schipper, medische keuringen en 
monsterboekjes, klimtuig, brandalarmeringen, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, snelafsluiters, brandkleppen, 
zwemvesten, kaarten en boekwerken, overlevingspakken, reddingsvesten, schietlijnen, wachtalarm incl doormelden, 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, SOS afsluiters, bilgealarmeringen, noodverlichting, intercom, MK, zoeklicht, tuigage inorde, 
ankerspil gangbaar etc=i.o. 
03.02-203(  0)(201: jaarlijks en tuigage 
rapport nieuwbouw afgesloten 
MK & UITR & Tuigage jrlks, oa volgende items getest/gecontroleerd Gesproken over geldige vaarbevoegdheden, medische keuringen en 
monsterboekjes, klimtuig, brandalarmeringen, zeekaarten, kompas, radiokeuring, noodverlichting, snelafsluiters, brandkleppen, 
zwemvesten, kaarten en boekwerken, overlevingspakken, reddingsvesten, schietlijn, wachtalarm incl doormelden, scheepshoorn, 
algemeen alarm, lampjes overlevingspakken, reddingsboeien met lamp en werplijnen, vuurpijlen, medicijnkist, vlotten gekeurd, 
nav.velichting, NUC verlichting, brandslang en spuitstuk, vluchtluik gangbaar, isolatie draaiende en hete delen, bilgealarmeringen, intercom 
MK, zoeklicht, lenssysteem getest met twee pompen, tuigage inorde, ankerspil gangbaar etc.i.o. 

Opmerkingen kantoor: 

3 	1 	Certificaten geviseerd 

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

7 	3 	Certificaten geviseerd 

8 	1 	Certificatern moeten nog geviseerd worden 
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0633 To: 	(10)(29@zeelandnet nl 	zeelandnet.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 10/10/2019 12:45:13 PM 
Subject Bevestiging telefonische afspraak YE 118 
Received: 	Thur 10/10/2019 12:45:00 PM 

Geachte dame/heer, 

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

Datum 14-11-19 

Tijd 's morgens 

Stellendam, Maaskant Locatie 

Schip/vismerk YE 118 

Type inspectie Jaarlijks 

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 €314,- 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 €314 in rekening. 
Het maken of annuleren van afspraken kan dagelijks van 08:30 tot 16:00 uur alleen telefonisch op 088 489 00 
00.Voor informatie over Visserij verwijs ik u graag naar onze website. 
Met vriendelijke groet, 

Medewerker Toezicht 

Intake & Afhandeling 
Vergunningverlening Zeevaart 

ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Postadres: Postbus 16191 12500 BD I  Den Haag 
Bezoekadres: Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW I  Zwijndrecht I 

T 088 489 00 00 

110)(20@ilent.n1 
http://ilent.nlionderwerpen/transportivisseriyindex.aspx  
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0634 To: 	(10)(2e)  @damen.com'[ 	@damen.com] 
From: 	visserij 
Sent 	Fri 10/11/2019 10:14:19 AM 
Subject: 19-10-11 GEKEURD gewijzigd verwerkingsschema YE 118 
Received: 	Fri 10/11/2019 10:14:19 AM 
56362 YE 118 Zuiqbuis No2.pdf 
56362 YE 118 Brief schemas 02-19.pdf 

(10)(2e} 

Geachte 	(10)(2e)  
Graag verwijs ik u naar de bijlagen voor het keuringsresultaat. 
Ik verzoek u deze mail met bijlagen door te sturen naar uw opdrachtgever van dit project. 
Met vriendelijke groet, 

0.)(2e) 
Medewerker Toezicht 

Intake & 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 
,402. 	 @damen.com> 

Verzonden: dinsdag  4 september 2018 08:26 
Aan: visserij <(10)(20@llenT.nl>  
C(1 0)(200)(2 0)(2.3) - ILT <L#Pg.ge) ..01LenT.n I> 
Onderwerp: gewijzigd verwerkingsschema YE - 118 ivm 2de vispijp 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
Op verzoek van uw inspecteur in rapport no.4 vlg.nr. 6 van 19-07-2018 dienen wij hierbij het verwerkingsschema van de YE-118 " 
NOORDLAND" IDnr 56362 , in 
Met vriendelijke groeten, 

(1 0)(200)(2a) 
Damen Maaskant Shipyards, Stellendam 
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