
21 Testen brandbluspompen 

22 Testen generatoren 

23 Testen hoofd- en noodstuur inrichting 

Psf Testen zelfsluitende deuren 

rgs Testen afstand bedienbare afsluiters (SOS afsluiters 
brandstof/hydrauliek) 
Testen noodverlichting 

27 Testen noodstoppen 

D Testen van alarmeringen van motoren en machinekamer 

29 Testen bilge-alarmeringen diverse ruimtes 

30 D 	Controle afscherming van draaiende delen 

31 Controles isolatie pluspolen dynamo's en startmotoren 

32 
Controle isolatie van uitlaatgassenleidingen hoofd-, en 
hulpmotoren en kachel 

35 
ni 	Controle brandstof-, smeerolie- en waterinstallaties controleren 

op lekkages 

t1 
Proeflenzen met twee onafhankelijke pompen op niet 
oliehoudende bilgeput 

37 
Draaiurenstand hoofdmotor sinds laatste revisie/vernieuwing 

uren (aantal uren invullen!). 

38 
Jaarlijkse keuring uitgevoerd door een brandbeveiligingsfirma 
van de vaste brandblusinstallatie machinekamer 
*servicerapport/certificaat indienen 

0380 
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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 

Controle van acetyleen- en zuurstofcilinders (slangen, reduceer, 
vlamdovers)  
Controle las apparatuur, en overig handgereedschap 

Vaste Brandblusinstallatie MK 

19 

20 

24 

28 

36 

25 

26 

33 

34 



39 

40 

Datum van 
inspectie  

Verval datum 

Zo2-o --og 2.120 

e7-o2/ 
Lampjes overievingspakken 

en reddingsvesten 

2,5 
jaarlijks 

Reddingsvlotteni  RV1 
*certificaat indienen 	Jaarlijks 

c),8- zo*2.3 

46 

47 

48 

49 

45 

0381 

Nautische Uitrusting 
Keuringsdatum en aantallen controleren van de uitrusting: 

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

41 

43 	1 Reddingsvlotten RV2 
*certificaat indienen Jaarlijks 	jaarlijks 

2,5  

Jaarlijks 

Jaarlijks 

2,5 
jaarlijks 

2,5 
jaarlijks 

44 >" Hydrostatic Release Units 
(HRU's vlotten) 
o Brandblussers en 
brandslangen/nozzles jaarlijkse 
keuring 
*servicerapport/certificaat 
indienen 
■ Boeien / boeilichten / 
vanglijnen Nvt. 	Nvt. 

• MED vesten 48-uurs regeling 
jaarlijkse keuring 
*servicerapport/certificaat 
indienen 
D Magnetisch kompas, 
noodverlichting, recente 
deviatietabel controle 
D Bemanningspapieren; 
monsterboekje, medische 
keuringen, 
vaa rbevoegdheidsbewijzen. 

Nvt. 	Nvt. 

Nvt. 	Nvt. 

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

4 

232728 



Jaarlijkse oefeningen 

Man overboord oefening / Markus lifenet oefening 

Brandblus oefening 

Oefening schip verlaten (let op vermelding In 
brugjournaal/logboek) 
MARPOL 

0382 

Controle van de goede werking van: 

50 
	

Scheepshoorn 

51 
	

Navigatieverlichting (incl. NUC en aanvullende visverlichting) 

52 

55 

56 

58 

62 	El 

63 

Algemeen alarm, wachtalarm (inclusief koppeling piloot en 
doormelding) 
Brand-, rookmelders inclusief doormelding (advies mee te Z 
nemen door brandblusfirma in *servicerapport/certificaat)  
Noodverlichting (o.a. radio, MK, vlotten, logies, brug, radio!' 
installatie, etc.) 
Ruitenwissers / slingerruiten 
Nautische boekwerken: o.a. recent bijgewerkte zeekaarten 
(vaargebied en aanloophavens), BVA (zee aanvaringsreglement, 
IAMSAR 2019 (vol. III), getijtafels/getijdeboekje, nautische 
almanak  
Reinheid van kombuis en verblijven. Veiligheidscontrole t.a.v. 
gebruik elektrische apparatuur in verblijven 
Jaarlijkse inspectie 'te water laat inrichting' 
Jaarlijkse inspectie van davits "Man Overboord Boot", 
"Reddingsboten" en/of "Strijkbare vlotten" door een erkend 
Service Bedrijf 

Schepen > 12 meter moeten borden plaatsen met aanwijzingen 
"hoe om te gaan met vuilnis"***) 
Schepen > 100 GT en/of > 15 personen a/b moeten een 
Garbage Management Plan hebben. 

53 ❑  

54 

59 

60 

61 

64 

65 

66 

67 

68 ❑  

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 "OH spil" 

5 
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4., 

Verzekering/ liabilities 

69 
	 Schepen > 300 Gt dienen een Wreck Liability Certificaat aan 

boord te hebben. 
De reder/eigenaar verifieert of de verzekerings- en 

D 
	aansprakelijkheidsdekkingen van kracht blijven na verlenging 

van de geldigheid van de certificaten zoals beschreven in dit 
document. 
Eigenaar/schipper oefent een visserijmethode uit waarvoor 

D 	zijn/haar schip is gecertificeerd en goedgekeurd, o.a. met 
betrekking stabiliteit. 

70 

71 

6 

Naam 

Functie 

Emailadres: 

J cb yfiel? 

24 7024-, coiii  

0383 

Ondertekening 

Ondergetekende verklaart dat: 

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

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

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

geverifieerd en aan een beproeving heeft (laten) onderwerpen, voor zover v in  
toepassing zijnde; 
u de ILT per direct op de hoogte brengt van tekortkomingen welke voor uitvaren niet 
hersteld kunnen warden; 

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

232732 



Telefoonnummer 

2- 2- 

0384 

Naam/vismerk schip : --Q-77(7/4),-,V411-5‘ 

Datum 	: ia-e-2a 
Plaats 	 #a i-7(&eij 

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

Verklaring eigenaar, certificaten servicebedrijven, scheepswerfrapportages, dokrapport, 
en overige bijlagen kunnen onder vermelding van Vismerk en onderwerp verzonden 
warden naar lio)(2g) 

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

Bijlagen 

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

1- 4ial"--4/.1 1,7£e4 42077 

4- f, 

5- 04/12e 	 f 	(f5'") 

(1 ) 
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0385 To: 	10)(29@outlook.com 	@outlook.corn] 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent 	Tue 8/11/2020 1:45:04 PM 
Subject Inspectie rapport HA 36 Eigen verklaring 
Received: 	Tue 8/11/2020 1:45:00 PM 
20-08-11 HA 36 nr 36 Lap& 

Goedem iddag, 

Hierbij het inspectie rapport naar aanleiding van uw Eigen Verklaring. 

MVG 

Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M ( 	(10)(2e)  
E  (10)(2g) lOilent.n1 

Van: 	10X2e) 	) - ILT 
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 09:40 
Aan:410)(29@outlook.com' d.10)(29gackutlook.com> 
Onderwerp: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 

Goedemorgen, 

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

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

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

Ik zie de documenten graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

m.vr.gr. 

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

E (10)(2e) cdent.nI 
M(  (10)(2e) 

231915 



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)(2cDfILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

le Inspecteur 

2e Inspecteur: L 121f1CF2d 

Insp. locatie: 	Kantoor 

RapportNr: 	36 Inspectieperiode: 

Periode(Cyclus): 

Inspectiedatum: 

I( 10)(201 2 

6 

11-8-2020 

0386 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 
Vismerk: 	HA 36 
	

Lengte: 	37,1 
	

Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHIJRN 
	

Tonnage: 	251 
	

Verjaardatum: 
	

17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties 

Uitstel: 
	

Uitgevoerd J/N: Uitsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 
	

NVT 
	

11-8-2020 

Opmerkingen: 

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

Schipper: 

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

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

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

34 	5 	Rapportage mbt EIAPP onderdelen beide hoofdmotoren mailen nr : 	Voor einde 	Schriftelijk 
[10)-(2—Pilent.ni 
	

inspectieperiode afmelden 

35 

35 	1 	Rapportage afname alarmeringen en proefdraaiprotocol doormailen 	Voor einde 	Schriftelijk 
	3 

inspectieperiode afmelden 

35 	2 	Alarmering op beide hoofdmotoren niet comform wetgeving( zie 
	

Zie onderstaand Nw afspraak 
lijst"electrische voorzieningen motoren visserij") 

	
verslag 	maken 

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

Schriftelijk 
	iJ 

afmelden 

36 	2 	Keuringsrapport FirePro (21/08) graag schriftelijk afmelden bij ILT 
	

Schriftelijk 
	J 

afmelden 
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0386 

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 )(2 ILE NT. NL 

Verslag: 
Datum: 11-8-2020 Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

IVM COVID-19 Eigen Verklaring en bijbehorende ontvangen en OK beoordeeld. Radio = io 07/21. Kopie WLL, Medicijnkist 08/2021, 
Vlotten 08/21 HRU 08/23, Brandblussers 07/21, MED vesten 07/21, vuurpijlen 07/21, lampjes 07/25. Draaiuren BB HOMO 31412, 
Draaiuren SB HOMO 31889, Certificaten kunnen geviseerd worden. 21 aug wordt de CFK en FIRE PRO gekeurd. 

Datum: 16-9-2019 	Korte omschrijving: Proefvaren na motorrevisie 

16-09-201410)(2e; R35: Aan boord voor proefvaren na revisie beide hoofdmotoren (bb: 28735uur sb:30088uur). Van YES zijn 2 monteurs 
aan boord. Motoren ingedraaid volgens indraaiprotocol. Monteur YES maakt protocol op en stuurt dit door. Alarmering: er zitten nu 
single alarmeringen op de motoren. Geen vooralarmen en geen stopalarmenn? Motoren zijn in 05-2011 geplaatst. Motoren draaien 
verder netjes==> geen bijzonderheden. Puntjes van IR afgenomen waar mogelijk. 

Datum: 9-9-2019 	Korte omschrijving:(  

e-maikt~outlook.com  
Beide hoofdmotoren worden overhaald door YES. BB  HOMO, draaiueren +/- 28.000, cavitatie schade in blok tpv alle cilinders wordt 
hersteld door YES. Voeringen ---> 3* beginnende vreter, overige voeringen slijtage, cilinder kop wordt vervangen door ruilkop overige 
materialen nieuw, trillingsdemper opgestuurd voor inspectie , YES stuurt rapportage mbt EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
SB HOMO; voeringen slijtage, cavitatieschade in blok tpc cil 5, cilinderkop wordt vervangen door ruilkop, overige materialen nieuw, 
trillingsdemper opgestuurd voor Inspectie, YES stuurt rapportage mbt tot EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
MK bilges moeten gereinigd worden van olie en vet. 

Datum: 31-7-2019 	Korte omschrijving( g 	ssentijdse inspecties, hoofdmotoren, vasteblus 

(110)(2aGoedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;Gekeurd HRU moet vervangen worden 04-2019 
Jaarlijks/ tussentijds: Vaarbevoegdheden, rnonsterboekjes, medische keuringen, brandblussers + reddingsvesten, medicijnkist gekeurd, 
proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde; nav verlichting, rookmelder MK BB, 
wachtalarm en doorschakeling, uitzicht, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, 
vuurpijlen 6x 07-2021, kraanboek, overlevingspakken, opblaasbare reddingsvesten, lampjes reddingsboeien 3x, licht en drijflijn, 
vloerplaten vast, lansblok gangbaar, tuigage, ankerbal, spuitstuk en brandslang, rubber mat m k, draaiende en warme delen afgeschermd, 
knevels en rubbers etc= io 
Vaste blus: Samen met SRF vaste blusinstllatie afgenomen en goed bevonden. Electrisch waren er een aantal storingen deze zijn opgelost. 
Hoofdmotor: Same met PON een endoscopie: SB draaiuren rond de 26000 (niet afgelezen) Kleppen ingeslagen afdichting nog goed. Wel 
vuilopbouw klepstelen. Afgesproken dat binnen 1 jaar een koprevisie moet plaats vinden. Voeringen zagen er nog goed uit. Eigenaar 
overweegd om beide motoren te reviseren 
BB hoofdmotor: Draaiuren ongeveer gelijk aan SB: kleppen ook ingeslagen maar op de voeringen van cilinder 1,2 en 4 behoorlijke 
poetsvlekken en toch voorzover zichtbaar beginnende krasvorming. Binnen drie maanden moeten de kppen en voeringen gereviseerd 
worden 
CFK;1120-07-2018 geen lekkages. 
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0387 To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ (10)(2e)  @ILenT.nl] 
From: 	110)(2e6ha36 
Sent 	Tue 8/11/2020 10:31:22 AM 
Subject RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Received: 	Tue 8/11/2020 10:31:27 AM 
keurings lijst MED vesten.ipeq 
Radio Holland Service report HA36.jpeq 
register laadkraan.ipeg 

Goedemiddag, 

Hierbij de aanvullende informatie, 

56 hoofdmotor Caterpillar draaiuren : 32889 
BB Hoofdmotor Caterpillar draaiuren : 31412 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e) 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 09:39 
Aan:(10)(2Woutlook.com   
Onderwerp: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 

Goedemorgen, 

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

• Uit onze administratie blijkt dat uw Radio is gekeurd op 09/2019 en toen was afgekeurd (i.v.m. een defecte GMDSS) 

Is dit inmiddels gerepareerd? Of is er een nieuw keuring rapport beschikbaar? 
• Draaiuren Hoofdmotor? 
• Kopie Register Laad & Losgerei (u heeft dit aangekruist, graag bijlage meesturen) 
• Kopie van de keuring van de MED vesten 

Ik zie de documenten graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 

m.vr.gr. 

(10)(2e) 
Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M Q 	(10)(20 .,  
E (10)(2e) COilent.ni 

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

verzenden van berichten 
231916 



Thts messace may contain information that is not intended for you_ If you are nol the addressee or it this message was sent to you bymistake, you are requested to infonn th,038.7 
Bender and delete the message. The State accepts no liahility for d amage of eny kind resulfing from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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0388 

SERIAL NO. 

17007235 

7007240 

158901 

158907 

159238 

159286 

159395 

INSPECTION 
CARRIED OUT 

1/15 PER 8 

AS PER B 

AS PER B 

AS PER B 

IA.5 PER B 

IAS PER B 

Y" PER B 

2 THESE LIVE VESTS WERF REPLACED: 

(10) 2e) 

aeveijiging 
8861 NX Harlingen 
Mob.: 

PLACED BY (INCWDED IN ABOVE). 

XT INSPECTION BEFORE: 24-07-2021 

	FICER IN CHARGE 

NON 

rt,,,f,00x20-m- 

o-) 
kts 

232545 

NAME OF SHIP: 
OWNER: 
IMO/ENI NUMBER: 
PORT OF SERVICE: 
CLASSIFICATION SOCIETY: 
FLAG: 

BRAND 

BESTO 

BESTO 

LALIZAS 

LALIZAS 

LALIZAS 

LALIZAS 

LALIZAS 

THE FOLLOWING LIVE V 

CONDEMNED LIVE 

INSPECTOR IBB-BR 

(10)(2e) 

24.07.2020 

Nieuwe 
kantoc 

NUMBERS 

1 PCS 

1 PCS 

1 PCS 

1 PCS 

1 PCS 

1 PCS 

1 PCS 

TYPE OF LIVE VEST 

300 NEWTON 

300 NEWTON 

275 NEWTON 

275 NEWTON 

275 NEWTON 

275 NEWTON 

275 NEWTON 

BB 
N L) E C V 

HA 36 SCHILHORN 
MEROMAR FISHING 
08100612 
HARLINGEN 
ILENT 
THE NETHERLANDS 

CERTIFICATE NO 

DATE 

120.1454.G822 

24.07.2020 



211 HOLLAND as 	  

Radio Holiami Netteriardr,ev. 
Crodgdokviar; 71, 3i2.9.9- Rotterdam 

rat y, (10)(2o) 1  
(10)(2g) 	,makteofiand.eam 

Materie! ($)upplied/(fflenn over! 

• Part no. 	 , Ouanttty I Doscription 	 .,_ I Serial No. 	 . Price 	á I R 
I 	 i 	 t3 1 El 
I 	 i i 

I 	 r 
f_ 	 I 

[ 	 --; 

; i n on 
Labour 	 1 Travel 	! -Hours on baard 	 Hours 	 1 Travel 

! Adcl,char)as ! 	Oniy appgcable for reoair jobs. 	1 	(fr he e harged addii:on*) 
• i 
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Soivice Tech• i Yes No 	I Start & End time. Pre cietiCombo ten I Travel 	launch ! Walt r  Shop 	Kilometer-e 
Hetisso 	

i Date 
! 	-5

.,,..,
..t?7 23 	, EI 	D ' 	I ,  NIA G ,  I • i 68 

CID 
IJ 

t;..}0 	 Ni/..k 
9 ci 	 NIA 

1 El 	EI 
— 	--- 

NIA 0 
! 	 NIA 

9 10  

Service Report task 10: VS055703544 	GSS Na 

O mc e 	vusiuGgt,i .57.iHi..HCIFZti • f-rA 

fl100512  D40 Na. 

Sign 
245647000 

NL 
select 

Owrers 

Agents 

Port and Bed?, MEELTJ5 JANS 

PC., 

SVC type: 	0 Standard serVice / repelt' Job 
Cl Pre .det. 	se4ect 

Combo 	celect 
We nanty 

Equipment Serial n umber 
G rtIC‘SS EOLliPMENT At vissen) 

Software version if applicabie 
Expiry date it applicable 

Fait redcned 	o) Anien taken 	c) Fmal check 
A) GMDSS RADIO SURVEY Al VISSERIJ VOOR CLASS ILT 

B) ON BOARD: On board Carried out GMDSS Rato survey A 
Made test certiticate for EPIRB and AIS 

DefidenCieS: NONE 

C) Issued class GMDSS test reports to captain and E-mailed to ILT 

qA,  0 
40 LAND 
nd Netherlands B.V. 

NOP suroyot 
CélTOMMt )1>141241•3 
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Service Technician {sign & stamp)  Pate: 31-u i'-zu20 

r I 0  

Follow up req sted: 	YES El 	NO M 
	 Remarks 

HoNta, 	 Lti 	. 	 ;f2: centao.yeuriepresenteave Gat cO9y d ~32 gemral (set. DO toottdons:  

The GENERAL CONI*ÎXONS OF RADIO HOLLAND GROUP LH. fikd tsitt. that Cttarntor 0- CCMEMICDEGdb2,dain omber nunkber 5,3113593 aprt altolies and agreametes odattrg to the suill 
goe:atandM r'aodeting of teitas by Ratio Hogard GrAtp av. (hoedt« rafettad to 4 RADIO 1-11LANt)1 ogast ,ex<pstVaiAttetotharmte in V.Tituxj In dAst tornt ite tam ty pur.tIta ;joods 
9nd/ot tenders stPdc9 b5 as '51-A Claant', 7hcappkcabilkycf ffleeent's teams and cond,rinws exaressJv excbderf by RADIO ROILAND. 

ktern,n; 
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Gecontrdeerd/gekeurd Gekeurd/hersteld en 
in orde bevonden 

d.d. categorie 	omschrijving reparaties/wijzigingen/bevindingen 	naam 
(event•ieei verwijzen naar een desbetreffend, bij het kraanboek 	verantwoordelijk 
te beweren, gedateerd rapport ot RAI-checklist autolaadkranen) 	RAI-keurmeester 

: 1  

Tussendiepen 16 
9206 AD DRACHTEN 

04(04 

ALK NR: 26.115 	,rNGEMA 

te.gz)(i  (1)Eja:en 

Ore-LAV,,Zd 	ita/Pg9Mi i4 Tel Tel 

06E0 

e't  

firP 
th. a. 

L

N9 787851 



10)(2e )- ILT 

Inspectie 
vervalt per 
d.d. 

Inspectie-
periode 

Type inspectie 

Droogzetting 5-jaarl. (DZ5) 19-05-2020 01-03-2020 t/m 31-08-2020 

Droogzetting tussent. (DZ) 23-01-2022 01-03-2022 t/m 31-08-2022 

15-11-2020 01-03-2021 t/m 31-05-2021 

Hoofdmotor 5-jaarl. (WT) 16-09-2024 01-03-2025 t/m 31-08-2025 

Inwendig 5-jaarlijks (Inw) 19-05-2020 01-03-2020 t/m 31-08-2020 

Jaarlijks/Tussentijds (3d) 31-07-2020 01-03-2020 t/m 31-08-2020 

Keerkoppeling (KK) 30-08-2022 01-03-2022 t/m 31-08-2022 

Radiokeuring (RK) 07-08-2019 01-03-2020 t/m 31-08-2020 

Schroefas 3-jaarlijks (SA) 30-08-2020 01-03-2020 t/m 31-08-2020 

Vaste brandblusinst (VBB) 31-07-2024 01-03-2024 t/m 31-08-2024 

Vernieuwing 13-04-2021 01-03-2021 t/m 31-05-2021 

Hellingproef (HP) 

0392 
Cc: 	visserij[(10)(29)@ILenTnly, 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	(10)(2e) 	@ILenT_nl]; (10)(2e) (10)(2e110)(24_  
ILT[ (10)(28) 	@ilent.nl]; (10X28)  10)(2e  (10)(28)`) - ILT[ 	(10)(2e)-  	@ILenT.n1]; 	(10)2e)_(10)(29)- ILTIJ 	(10)(2e)  
From: 	(10)(28) 	) - ILT 
Sent 	Tue 8/18/2020 1:28:20 PM 
Subject RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Received: 	Tue 8/18/2020 1:28:21 PM 
Radio Holland Service report HA36 ipeq 

Hoi, 
Zie bijlage, 
Gehele rapport wordt nog opgestuurd 
MVG 

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

Van: 	( 	- ILT 
Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 14:23 

To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	(10)(2e) 	AlLenT nl] 

@ILenT.nl] 

Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT 
CC: visserij ; 	(10)(2e) 	) - ILT ;  (10)(2e),  (10)(2e  X2e) 10)(2ti  10X2e) ) - ILT; 	0(24)- ILT 
Onderwerp: RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Urgentie: Hoog 

Hoi(10)(2e) 
In de brief Corona-maatregelen 04-06-20 staat het onderstaande behandelschema (inspectieboekje) zoals hij ook in de 
samenwerkingsruimte zou moeten worden ingevuld (O&A) en bijgehouden door de inspecteurs. 
Dit als basis voor een goede beslissing om de certificaten op afstand te kunnen afgeven. 
Nu is in de samenwerkingsruimte alleen deel A ingevuld, dus ik begrijp de verwarring! 
Nu is alleen deel A beoordeeld en de radio is op 31-07-20 afgeboekt (Het ILT radiorapport niet aanwezig op de 0-schijf) 
DZ5 en Inwendig, en VB-5 staan nu nog open... 
Wel een DZ rekening ontvangen van 14-04-2020 ivm reparatie roerschade. 
Dus DZ5 nu één jaar uitstel en DZtt afgeboekt. 
VB-5 volgens verklaring SRF wordt gekeurd op 21-08-2020.... 
Kan jij het radiokeurrapport nog achterhalen? 

Inspecties: 
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M 

Mvg, 
	 0392 

(10)(2e) 
Van: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	 (10)(2e)  @ ILenT.n I> 

Verzonden: maandag 17 augustus 2020 17:25  
Aan: 	(10)(2e) 	 )- ILT< 	(10)(2e) 	2 I LenT.n I> 
Onderwerp: FW: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Hoi 	)(2,), 
Zou jij deze schipper woensdag willen bellen? 
Jij weet er denk ik een hoop meer vanaf als ik (;) 
MVG 

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

Van: 	a36 0)(25@outlook.com> 
Verzonden: maandag 17 augustus 2020 15:54 
Aan: 	 ) - ILT < 	0)(2e 	@ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Goede middag, 
Een aantal zaken op het rapport moeten even telefonisch worden besproken. 
Met de reden, dat dit allemaal wel gebeurd is maar jammer genoeg allemaal niet genoteerd en afgetekend is. 
Graag zou ik telefonisch contact met u hebben over de openstaande zaken. 
Woensdag liggen wij in de haven, zou het u dan schikken om even te bellen? 
Met vriendelijke Groet 

(10)(2e) 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

Van: 	(10)(2é) 	) - ILT < 	0)(2e) 	@ILenT.nl> 
Verzonden: Friday, August 14, 2020 4:49:17 PM 
Aan:  10)(2e ha36 •00)(29@outlook.com> 
Onderwerp: RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Goedemiddag, 
Zoals u op het inspectie rapport kunt zien staan er nog een aantal opmerkingen open: 
Kunt u die schriftelijk afmelden aan de ILT wanneer mogelijk, of aangeven wat het plan is als dit nog niet is gebeurd? 
Bedankt. 
MVG 

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

V6)(209x2A)x 	lent.n1  
an: 10)(2e ha36 <00)(2£@outlook.c0m> 

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 11:31 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT < 	)(2 

	
@ILenT.nl> 

Onderwerp: RE: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
Goedemiddag, 
Hierbij de aanvullende informatie, 
SB hoofdmotor Caterpillar draaiuren : 32889 
BB Hoofdmotor Caterpillar draaiuren : 31412 
Met vriendelijke groet, 

( 0 2e) 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
Van: 
	(10)(2e) 	) - ILT 

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 09:39 
Aan:(10)(2Poutlook.com   
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Onderwerp: Corona Maatregelen HA 36 Eigen verklaring 
	 0392 

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

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

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

Ik zie de documenten graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 
m.vr.gr. 

(10)(aY,.„,_ 
Surveyor / Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M  e 	(10)(2e)  
E (10)(102  ailent. nl  

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

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

231920 



UPGRADE YOUR YOUR GYRO TODAY 
We replace your aging gyro compass and those passed their 
Service Discontinuance date, with world-leading Brands, 
brought to you by a world-leading NavCom provider. 

Attractive prornotionai equipment prises and special globe! 
pricing for installation, avaflable 24/7 anywhere irf the wortd! 

Contact us now! A RA MOVIND 

0394 To: 	visserij[(10)(29)@ILenT.nl] 
From: 
	(10)(2e) 

Sent 	Wed 7/3/2019 12:40:48 PM 
Subject 19-07-03 Radiosurvey NIET in orde HA 36 
Received: 	Wed 7/3/2019 12:41:31 PM 
HA-36 AIS.zip 

Een goedemiddag, 
Bij deze ontvangt u de documenten van de uitgevoerde radiokeur aan boord van de HA-36 SCHILLHORN te Den Helder. 
Found Defeciencies / Remarks 
# GMDSS PORTABLE VHF IS NOT WORKING CORRECT - DISPLAY NOT READABLE > CUSTOMER ORDERED NEW GMDSS PORTO 
# MC MURDO SART IS MISSING LABEL FOR INADVERTENT ACTIVATION. > CUSTOMER ORDERED NEW 
Met vriendelijke groet, Kind regards, 

(10)(2e) 
Service Engineer 

áTJHOLIIND 
RADIO HOLLAND NETHERLANDS B.V. 
T +311 10)(20 1M 1 (10)(2e) 
Zijlvest 12, NL-9936 G2, DelfzijI 
P.O. Box 5068, NL-3008 AB Rotterdam 1 Trade reg. 24289885 
EI 	(10)(2e) 	radiohollanci.com, www.radioholland.com  

24/7 After Office Hours: +31 
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3.1 
	

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

3.2 Time in UTC (Source: GNSS) 	 ok 

3.3 Course over ground (COG) (wilt fluctuate at dockside) (Source GNSS) 	 ok 

   

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

3.4 Heading Source: Satellite compass 	 ok 

   

   

   

Navigational status 3.5 ok 

3.6 Rake of tum, where available (ROT) 
	 ok 

Angle of heel, pitch and roll, where available 	 n/a 

 

3.7 

 

0395 

Syr, RADIO ak HOLLAND 
Radio Holland Group B V 
Droogdokweg 71, 3089 JN Rotterdam 
The Netherlands 
Tel +31 rfin2k1 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) TEST REPORT 
According MSC 11Circ. 1252 

Name of ship/cail sign: HA36 SCHILLHORN 

MMSI number: 	245647000 

Port of registry: 	HARLINGEN 

IMO Number: 	8100612 

Gross tonnage: 	257 

Date keel leid: 	01-01-1981 

1. Installation details 

Radio Holland Netherlands B.V. 
Droogdokweg 71, 30891N Rotterdam 
The Netherlands 
Tel. +31~ 
e-rilaillli~jar~negrotraca2M 

Status 

1.1 
	

AIS transponder type: FURUNO FA-150 	 ok 

1.2 
	

Type approval certificate 	 ok 

1.3 
	Initial installation configuration report or, board? 	 ok 

1.4 
	

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

1.5 
	

Main source of electrical power, 	 ok 

1.6 
	

Emergency source of eleotrical power, 	 ok 

1.7 
	

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

1.8 
	

Pilot plug near pilots operating position? 	 n/a 

1.9 
	

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

Na 

2. AIS programming - Static information 

2.1 
	

MMSI number 	 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 
	

Ship tength and team 	 ok 

2:7 
	

Location of GPS antenna 	 ok 

3. AIS programming - Dynamic information 

11(Y/d's 
Register 

Issue April 2017 	Rev.5 	 Page 10#2 	 RH -FR2017/1 
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4.1 Ships draught ok 

4.2 Type of cargo Na 

   

4.3 Destination and ETA (at masters discretion) 	 n/a 

   

   

Route plan (optional) 4.4 nfa 

Short safety-related messages 	 ok 4.5 

5.1 
	

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

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

Polling information oh. 70 	 ok 

0 

5.2 

5.3 

Read data from AIS 5.4 ok 

Send data to AIS 

Check AIS response to "virtual vessels' 

5.5 

5.6 

ok 

nla 

0395 

wHalaND 
Rado Holland Group B.V. 
Droogdokweg 71. 3989 11\1 Rotterdam 
The Netherlands 
Tel ,3111,10>t2e.$ 

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

4. AIS programming voyage related information 

Radio Holland Netherlands SV. 
Droogdokweg 71, 3089 IN Rotterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 ik 	0)9e)1  

(16)(2e) =(irhmanr. sroup corn 

5. Performance test using rneasuring instrument 

6. "On air" performance test 

6.1 
	

Check reception performance 	 ok 

6.2 
	

Confirm reception of own signa! from other shipNTS 
	 ok 

6.3 
	

Rolling by VTS/shore installation 	 0 

Electromagnetic interference from AIS observed to other installations? 

None 

Remarks: 

None 

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

Name of Radio Inspector 
	 Date and place 	 Signature/Stamp 

(10)(2e) 
	

03-07-2019 / DEN HELDER 

Uoyd's 
Register 

Issue: A.pnl2017 	 Res' 6 	 Eega_ 2 ei 2 	 ,F02017/1 
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1.a 	Checked location : 

1.b 	Checked float free mounting. 

2.a 	Checked presente/conditien of lanyard. 

2.b 	Checked neat stowage of lanyard: 

2.c 	Checked lanyard not fastened to bracket or vessel, 

3. Visual inspection for defects 

4. Carrying out the self-test routine. 

5 	Checking of markings 

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

5.b 	Brief operating instructions 

5.c. EPIRB senal number : 

5.d. Due date service SBM provider (not exceeding 5 years) 

6. Checked programming according flag state requirements (state which method) 

7. Checked decoded signal corresponds with identification assigned to the vessel,: 

8. Checked registration through documentation or flag state authority : 

8.e 	Expiration date of Rag State registration (1f applicable) : 

9. Expiry date of battery : 

10. Checking of Hydrostatic release and its expiry date, as appropriate : 

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

12. If possible checking emission in the 121.5 Mhz band using the se-test mode or an 
appropriate device to avoid activating the SAR system : 

13. Checked maintained by SBM provider, at intervaas requireel by the Administration 

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

15. Verifying the presente of beacon operating instructionsl. 

Verified 	Comments 

El 	Ok/AFT STB 

El 	Ok 

• Ok 

• Ok 

• Ok 

• Ok 

Ok 

• Ok 

15 HEX ID 9EA9529C34D34D1/0 

• Ok / labelled on epirb 

• 09668 

12-2020 

• MMSI Nr 

• Ok/245647000 

• Ok/SSL 

El 	nla 

• 12-2020 

• 08-2022 

• OK/406036,9Khz 

• Ok 

Ok 

Ok 

Ok 

Name of Radio Inspector/Technician: 
(10)(2e) 

Date and placet 

03-07-2019 / DEN HELDER - the 
Netherlands 

SignaturelStamp: 

0396 oma., 
Radio Holland Group B.V. 
Droogdokweg 71, 30891N Rotterdam 
The Netherlands 
Tel +31 alefl:251.$ 

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

Radio Holland Netherlands B.V. 
Proogdokweg 71, 30891N Rotterdam 
The Netherlands 
Tel. +31 ellal210 
e•Irs3iL 	 maiinegatip.eoin 

Name of ship: 

Cali sign: 

MMSI number: 

IMO Number 

Make/Type EPIRB:  

HA36 SCHILLHORN 

PHJJ 

245647000 

8100612 

JOTRON TRON 60s  Serial Nr.: 	09668 

Uogs 
11§1 Register 

issue: April 2017 	 Rev 9 	 Page of 1 	 RH-FR2017/1 
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0397 

Human Environment and Transport 
Inspectorate 
Ministry of infrastructure 
and Water Management 

Report 
GMDSS Radio survey 

Send the form to rfOirlDilentni  or send to 
Inspectie Leefomgeving en Transport / Scheepvaart 
P.O. Box -16191, zsoo 8D Den Haag 

Additional information 
(+31) (o)88 489 00 00 1 www.ilent.ni  

1.1 	Name of the ship 

1.2 	SI number and Callsign 

1.3 	Fishing registration and IMO number 

1.4 	Gross tonnage and l.ength of the ship 

1.5 	Date of keel and Year of build 

1.6 	MMSI 

Details ship 
1 SCHILLHORN 

26090 	1 PHJJ 

1±IA36 	 1 8100812 

257 	 1 37,1  

101-01-1981 	11982 

1 245647000 

2 	Sea areas certified to operate 

2.1 	For which sea areas is the ship certified to 
	

III Ai 
	

D At + A2 	 D As + Az (existing fishery) 
operate in? 

Cl Ai + A2 + A3 (SES)  

D EU 2009/45 Class A  

O AI + Az + A3 (MF/HF+NBDP) 	+ Az + A3 + A4 

O EU zoo9/45 Class 

O EU  2009/45 Class  C 	D EU 2009/45  Class D 

Details survey 

3.1 	Reeson for the radiosurvey  D Inital 	■ Periodical  ❑ Renewal 

3.2 	Is the radio installation in efficient working 
condition? 

3.3 	Sport fishing vessel 

3.4 	Maintenance 

3.5 	Radio station licence conform actual situation  

❑ Re-inspection of date: 

D Yes (no deficienties) 

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

❑ Duplication 
	

❑  Shore-based maintenance 

■ Shits name 
	

■ Owner 

• Callsign 
	 ■ MMSI 

■ No (see deficienties at 5.1) 

3.6 	Ship was inspected according to which 
regulations? 

D EU zoog/4 	 

IE Fishery Act  

❑ SOLAS 	❑  Commercial Cruising Vessels 

❑ Regulations  Safety Seagoing Vessels - Annex z (LYs Code) 

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

❑ Other: 

313.05 1 iof 16 
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I RADIO HOLLAND 

(10)f2eRA 

I 03-07-2019 
1122011.601so--- 
(10)(2e) (10)(2e) DER 

("10)(2e) 

Deficieneles-7L,refnarks 

llo Holland Netherlands B.V. 
(10)(20' A- 	- 	 

r4s# asamor 
Company IDIOOM-01 

6.1 	Name master or officer or representative 

6.a 	Signature 

0397 

Report GMDSS Radio survey 
liuma n Environment and Transport Inspectorate 
Ministry offnfrastructure and Water Management 

el 	Signature 

4.1 	Name surveyor company 

4-2 	Name radio surveyor 

4.3 	Place and date 

4.4 	Signature 

5.1 	Deficienties (to be rectified before departure) 	GMDSS PORTABLE NOT READABLE DISPLAY AND WEAK CHARGER + 
BATTERYS. 

5.2 	Remarks (to be rectified as agreed by radio 	 SART LABEL MISSING FROM MAIN SWITCH FOR INADVERTENT 
surveyor) 	 ACTIVATION. 

5.3 	Has the list of deficienties and/or remarks been 	■ Yes 	❑ No 
signed by master/officer/representative? 

Signature 
> 	Notad en beholf of ship's er yards er t• ompany's monogement 

11.T.138.o5 1 a 0E16 
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0397 

Report  GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport inspectorate 
Ministry of Injmstnttzure end Water Management 

7 	 General 

7.1 	There is a designated holder of appropriate radio certificate having primary responsibility for 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  
radiocommunications during distress 

7.2 	On board passenger ships there k an assigned holder of appropriate certificate performing only 	 ❑   Yes ❑  No 	■ N/A  
radiocommunications during distress incidents 

7.3 	Being al* to initiate transmission of distress alerts by GMDSS radio installations from the position from which 	■ Yes D No 	0 N/A 
the ship is normally navigated 

7.q 	There are radio records (log) avaitable on board and properly kept 

7.5 	Radio emergency lighting for adequate illumination of the radiocontrols for operating all GMDSS radio 
equiprnent 

7.6 	Radio installations clearly marked with callsign, MMS! and other radiocodes/numbers 

7.7 	Adequate and up to date radionautical publications for the intended voyage 

7.8 	There are adequate spare parts and tools 

7.9 	Existing required GMDSS radio equipment conform MED 96/98 (wheelmark) or Administration List of Type 
Approved Equipment 

7.10 Replaced/renewed required GMDSS radio equipment conform latest amendment MED 96/98 (wheelmark) 

8 	 Antennas (S ES, AIS-VHF, MF, VHF, GPS, Navtex, etc.) 

■ Yes  D No D N/A 

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

II Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes  ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A 

fl Yes  D No ■ N/A  

8.1 	Correct siting 	 ■ Yes ❑  No D N/A 

8.z 	Correct potarisation 	 ■ Yes ❑  No  D N/A 

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

8.4 	Correct coaxial tables and connectors 	 ■ Yes ❑  NO D N/A 

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

8.6 	Safely away from interfering high-power energy sources 	 ill Yes ❑  No 	N/A_ 

8.7 	Withstand the strain from swaying and vibration 	 ■ Yes D No ❑  N/A  

8.8 	If wire antenna. protected against breakage by 'week link" 	 ❑  Yes ❑  No 	■ N/A 

8.9 	Tuner satisfactorily earthed 	 ❑  Yes ❑  No 	■ N/A  

8.10 Correct insulation 	 ❑  Yes  ❑  No ■ NJA  

8.11 MF/HF antenna protected against Peins touched accidentally 	 D Yes ❑  No 	■ N/A  

8.12 Safe distante to other antennes 	 D Yes ❑  No ■ N/A 

9 	 AIS * 

9.1 Manufacturer 	FURUNO  

9.2 	Type 	 j FA-150 

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

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

- External GPS 	 ■ Yes ❑  No   ❑  Na 

9.4 	Annual test report issued (copy to be attached to this report) 	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A  

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

* 	Existing sailing passenger ships <poot engaged in domestic trode may be exempted 

111138.05  1 ;of le 
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0397 

Repo rt  GMDSS Radio survey 
Human Enviromnentand Transpon lnspectorate 
Ministry ofinfrastructure and Water Management 

10 

10.1 Manufacturer 

10.2 Type 

Primary VHF 
1 SAILOR 

1 RT4802 

o.3 	Measuring - Output High Power 	16,3 

Reflected Power 	1 0,5 

- Output Low Power 

- Deviation 
	 =4100  

Frequency tolerante 	.467 

io.4 VHF operates from: 	- Main source of energy 

-Emergency source of energy 

- Reserve source of energy 

to.5 Control of VHF on navigation bridge convenient to the conning position 

ro.6 Correct opera6on of controls (e.g. PTT-switch. squelch, volume, DW. q uick select 16, etc.) 

io.7 Correct readability display unit 

10.8 Correct operatienon channel 6- B -16 

io.9 Correct operation on (hamels for genera' communícations 

10.10 Correct reception and audibility 

1 1 	PrimaryVHF DSC controller including watchkeeping receiver 
Manufacturer and 
type 
(onlyif seperated from 
primary VHF) 

11.2 Provided with autornatic posítion•update from: 

- GNSS Manufacturer  1 FURUNO  

GNSS Type 	[GP-32  

11.3 GNSS including NMEA box operates from: 	 - Main source of energy 

- Emergency source of energy 

- Reserve source of energery 

11.4 Separated VHF DSC controller/watchkeeping receiver operates from: - Main source of energy 

- Emergency source of energy 

- Reserve source of energy 

11.5 MMS! programmed conform ship radio licence 

11.6 Protected against inadvertent activatlon of alarm button(s) 

11.7 Correct date and time 

11.8 Correct operation of controls 

11.9 Correct readability display unit 

11.10 Correct transmission on ch. 7o (checked by means of test equipment) 

11.11 Correct reception on watchkeeing receiver (transmitted by test equipment) 

11.12 correct visual/audible DSC alarm 

11.13 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous watch 

Hz 

Hz 

■ Yes D No ❑  N/A  

■ Yes  ❑  No  El  N/A 

■ Yes D No D N/A  

■ Yes D No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No C N/A  

IN  Yes D No D N/A  

❑ Yes D  No ■ N/A 

■ Yes ❑  No  El N/A 

■ Yes 

■ Yes 

■ Yes 

■ Yes 

■ Yes 

NI  Yes 

D No D N/A 

0 No ❑  N/A  

D No. D N/A 

3 No D N/A 

C3 No D N/A 

0 No D N/A  

■ Yes • No D N/A  

D Yes  D No  al  N/A 

■ Yes ❑  No D N/A  

❑ Yes D No  ■  N/A 

Yes ❑  No le N/A  

C3 Yes 0 No ■  N/A 

■ Yes D No D N/A  

• Yes D No  D  N/A  

■ Yes 

■ Yes 

■ Yes 

■ Yes 

■ Yes  

■ Yes 

■ Yes 

❑ No 

D No 

• No 

❑ No 

D No 

D No D N/A  

U No 1:1 N/A 

D N/A 

Cl N/A 

D N/A 

D N/A 

❑ N/A 
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12 	Duplicated VHF 

12.1 	Manufacturer 

12.2 Type 

12.3 Measuring - Output High Power I 	W 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

- Reflected Power 	1W 	D Yes ❑  No  ■ N/A  

- Output Low Power I 	 W 	D  Yes ❑  No ■ N/A  

- Deviation 	I 	 Hz   	 ❑  Yes ❑  No  ■  N/A_, 

- Frequency tolerante  L 	 Hz  	❑  Yes D No ■ N/A 

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

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

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

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

12.6 Correct operation of controls (e.g. PTT-switch, squelch, volume, DW. quick select16, etc.) 	 D Yes ❑  No 	■ N/A  

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

12.8 Correct operation on channel 6 -13 -16 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A 

12.9 Correct operation on channels for genera! communications 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

12.10 Correct reception and audibility 	 D Yes ❑  No ■ N/A  

1 3 	Duplicated VHF DSC controller 

13.1 	Manufacturer and 	l 
type 
(onlyifseperoted from l 	  
Duplicoted VHF) 

13.2 Provided with automatie position update from: 

-GNSS Manufacturer  L 	 
-GNSS Type 

13.3 GNSS including NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes ❑  No  ■ N/A 

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

- Reserve source of energery 	 ❑  Yes ❑  No  • MIA 

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

Emergency source of energy 	 ❑  Yes ❑  No   II N/A 

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

13.5 MMSI programmed conform ship radio licence 	 ❑  Yes ❑  No r N/A 

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

13.7 Correct date and time 	 ❑  Yes  ❑  No  ■ N/A 

13.8 Correct operation of controls 	 ❑  Yes 0 No ■ N/A  

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

13.10 Correct transmission on ch. 70 (checked by rneans of test equipment) 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

13.11 Correct reception on ch.7o (transmitted by test equipment) 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A 

13.12 Correct visual/audible DSC alarm 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  
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14 	MF radiotelephony 

14.1 Manufacturer 	i. 
14.2 Type 

14.3 Measuring 	on 	2182 kHz 

- Output High Power 	i 	 W 	 D Yes  D No  ■ N/A 

- Reflected Power 	 Yes 0 No ■ N/A  

- Frequency tolerante 1 	 Hz 	 0 Yes D  No  • N/A  

14.4 Measuring 1213 on 	2187,50r 2177 kHz 

- Output High Power 	i 	 W   	0 Yes ❑  No ■  N/A 

Reflected Power 	1 	 W 	 D Yes D No ■ N/A  

14.5 MF operates from: 	- Main source of energy 	 0  Yes D No lil N/A  

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

- Reserve source of energery 	 0 Yes 	No ■ N/A  

14.6 Correct antenna tuning in ME band 	 D Yes D No ■ N/A  

14.7 Correct modulation on13E and 12la 	 0  Yes D No ■ N/A  

14.8 Correct operation of controls 	 0 Yes D No ■ N/A  

14.9 Correct readability display unit 	 0 Yes 0 No 	51 N/A  

14.10 Correct operation on 2182 kHz 	 ❑  Yes D No  ■  N/A  

14.11 Correct operation on frequenties for genera) communications 	 D Yes Cl No 	II N/A  

14.12 Correcrreception and audibility 	 D  Yes  ❑  No 	• N/A  

15 	MF DSC controller including 2187,5 kHz watchkeeping receiver 

15.1 Manufacturer and 
tYPe 
(anly ifseperoted 
from MF) 

15.2 Provided with automatic position update from: 

15.3 GNSS Manufacturer  L 

15.4 TYPe 

15.5 Separated ME DSCcontroller including watchkeeping receiver operates from: 	- Main source of energy 	0 Yes D No 	1.1 N/A 

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

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

15.6 GNSS including NMEA box operates from: 	- Main source of energy 	 ❑  Yes C No   111 N/A  

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

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

15.7 MMS' programmed conform ship radio licence 	 0 Yes Cl No 111 N/A  

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

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

15,10 Correct operation of controls 	 0 Yes D No ■ N/A 

15.11 Correct readability display unit 	 ❑  Yes 0 No 	11111 MIA  

15.1z Correct transmission on 2187.5 kHz (checked by means of test equipment) 	 q Yes IJ No 	IIII N/A  

)it ,38os 1 Oor ie 
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Human Environment and Transport fnspectorate 
Ministry of Inframucuire and Water Mangement 

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

D Yes  D No  	II N/A 

15.14 Correct visual/audible DSC alarm 
	

❑  Yes __D No ■ N/A 

15.15 Watchkeeping receiver is fixed on 2187,5 kHz only 
	

❑  Yes  ❑  No 	■  N/A  

15.16 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous watch 
	

❑   Yes  D  No 	■ N/A 

16 	MF/HF radiotelephony including NBDP 
16.1 MF/HF manufacturer 

162 Type 

16.3 NBDP manufacturer I 
and type 
(onlyif seperated from 
MF/HF) 

16.4 Display unit 

16.5 NBDP printer 
manufacturer 

16.6 Type 

16.7 Measuring .13E on 	2182 kHz 	8 MHz 	ta P41:12 	16 MHz 	za MHz 

- Output High Power 	L 	W 	 W 	 W 	 W 	 W 	❑  Yes ❑  No ■ N/A  

- Refiected Power 	I 	W 	W 	W 	W 	W 	❑  Yes D No ■ N/A  

- Frequency tolerance LW 	W 	W 	 W 	 W 	❑  Yes ❑  No ■ N/A  

16.8 Measuring 12B on 	2187.5 kHz 	8414,5 f1142 

- Output High Power 	f 	W 	W 	 D Yes  ❑   No ■  N/A 

- Reflected Power 	1 	W 	W 	❑  Yes ❑   No ■ N/A  

16.9 MF/HF including NBDP, display unit and printer operates from: 	- Main source of energy 	 0 Yes ❑  No 	■ N/A  

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

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

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

16.11 Correct modulation on /3E and 128 	 ❑  Yes D No ■ N/A  

16.12 Correct operation of controls 	 D Yes ❑  No 	■  N/A 

16.13 Correct readability MF/HF display unit 	 ❑  Yes 0 No 	■ N/A  

.16.14 Correct operation cm MF/HF telephony distress frequenties 	 ❑  Yes ❑  No 	■ N/A 

. 16.15 Correct operation on frequenties for genera! communications 	 ❑  Yes ❑  No 	■ N/A  

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

NBDP: 

16.17 Answers back programmed conform ship radio station licence 	 ❑  Yes ❑  No ■ N/A  

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

16.19 Correct readability NBDP display unit 	 D Yes D No 	■ N/A 

16.20 Correct operation of NBDP unit 
	

D Yes ❑  No 	 11114/A_ 

16.21 Correct operation of NBDP installation by test with coast radio station 
	 ❑  Yes  0 No 	■ N/A 
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17 	m F/H F DSC controller including scanning watchkeeping receiver 
17.1 Manufacturer and 

type 
(only if seperated 
from Mr/HF) 

17.2 MF DSC controller including Watchkeeping receiver operaces from. 	- Main source of energy 

Emergency source of energy 

- Reserve source of energery 

17.3 Provided with automatie position update 

17.4 G11155 Manufacturer 	 

17.5 Type 

O Yes Cl No ■  N/A  

El Yes O  No ■  N/A 

D Yes D No ■  N/A 

• Yes D No 11 N/A  

17.6 GNSS including NMEA box opent from: 	- Main source of energy 	 0  Yes D No   IR N/A 

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

- Reserve source of energery 	 0 Yes Cl No 	:N/A 

17.7 MMS! programmed conform chip radio licence 	 D Yes 0 No 115 N/A  

17.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 	 D Yes D N o  111  N/A 

17-4 Correct date and time 	 n Yes D No II N/A  

17.30 Correct operation of controls 	 D Yes D No ■ N/A  

17.11 Correct readability display unit 	 Des D No 	IIII N/A  

17.1z Correct transmission on 2187,5 kHz and HF DSC distrens frequencies 	 D Yes D No ■ N/A  

17.13 Correct receptien on ME and HF DSC distrens frequencies 	 ❑  Yes ❑  No  •  N/A  

17.14 Correct visual/audible DSC alarm 	 0 Yes 0 No  ▪  N/A  

17.15 Watchkeeping receiver capable of maintaining continuous scanning watch 	 cl Yes 0 No R N/A  

18 	 N aVteX 
18.1 Manufacturer 	f FURUNO  

18.z Type 	 Í NX-700 

183 	located on navigation bridge 	 II Yes 0 No D N/A 

18.4 Correct vistial/audible alarm 	 Yes D No 	D N/A  

18,5 Correct readability printer 	 UI Yes ❑  No 0 N/A  

18.6 Correct readability display unit 	 II Yes  0 No 	0 N/A 

18.7 Correct non-volatile message memory 	 II Yes f:1 No Cl N/A  

18.8 Correct reception of navtex messages on: 	- 518 kHz 	 IR Yes Ll  No  D N/A 

- 490 kHz 	 • Yes Cl No 0 N/A  

- 4209,5 kHz 	 D Yes D  No II N/A 
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19 	EPIRB 
19.1 Manufacturer 	1 JOTRON 

19.z Type 	 I TRON605 

19.3 Location of EPIRB 	t AFT BRIDGE DECK 

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

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

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

19.7 In efficient working conditien 	 ■ Yes  ❑   No ❑  N/A 

20 	Search and rescue locadng device 
zo.1 SART 	 SART menufacturer 	 Type 

manufacturer(s) and 
typees) 	 1 MC MURDO 	 1  RT9-3 

1  

zo.z AIS-SART 	AIS-SART monufacturer 	 Type 
manufacturer's and 
type('s) 

20.3 Battery expirydate('s) 1  09-2022  ■ Yes  D No 

D Yes D No 

20.4 Location'softhe 
	I BRIDGE DOOR STARBOARD 

device on the chip 

zo.5 Is there a device on each side of the ship 
	 ❑  Yes ❑  No 	01 N/A  

20.6 Ready for rapidly transfer to survival craft 
	

■ Yes ❑   No 	❑  N/A 

zo.7 One device in Free Fall Boat 
	

D Yes  ❑  No ■ N/A  

zo.8 Correct watertightness (no damage/cracks/water ingress) 
	

■ Yes ❑  No  ❑  N/A 

20.9 Provided with pole or other arrangement 
	

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

zo3o Equiped with buoyant Ianyard 
	

■ Yes ❑  No G N/A 

zo.11 Readable brief operating instructions on device 
	 ■ Yes ❑  No 	❑  N/A 

20.12 Means to prevent inadvertent activation 
	 D Yes IIII No 	❑ N/A 

zo33 Correct operatien on 9 GHz radar 
	 fl Yes D No D N/A  

20.14 Correct visual/audible alarm 
	

■ Yes ❑   No 	D N/A 
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21 	GMDSS Primary Ship Earth Station 
21.1 Manufacturer 

21.2 Type 	 i.  

21.3 Printer type 

21.4 Display unit 

21.5 Mobile number 

21.6 5E5 operates from: 	- Main source of energy 	 0  Yes D No • N/A  

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

- Reserve source of energery 	 Ei Yes D No ■ N/A  

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

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

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

21.10 Correct date and time 	 0 Yes D No II N/A  

21.11 Correct operation of controls 	 D Yes D No  II  .N/A  

21.12 Correct operanon of keyboard 	 ❑  Yes D No ■ N/A  

21.13 Correct readability display unit 	 D Yes G No   •  N/A  

21.14 Correct readability printer 	 Ei Yes Q No  IR  N/A  

21.15 Correct visual/auclible alarm 	 0 Yes D No • N/A  

21.16 Correct operation by means of a test call 
	

EI Yes D No 1>A N/A  

22 	GMDSS Duplicated Ship Earth Station 
22.1 • Manufacturer 

22.2 Type 

22.3 Printer type 

22,4 Display unit 

22.5 Mobile number 

22.6 5E5 operates from: 	- Main source of energy 	 O Yes 0 No  II  N/A  

Emergency source of energy 
	

O Yes Cl No  II N/A  

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

22.7 Provided with automatie position update 
	

O Yes D No   ■   N/A 

22.8 Protected against inadvertent activation of alarm buttons) 
	

O Yes D No 	N/A  

22.9 Testingdistress alarm unit 
	

O Yes D No  • N/A  

22.10 Correct date and time 	 El Yes D No ■ N/A  

22.11 Correct operation of controls 	 El Yes Ei No 	II N/A  

22.12 Correct operation of keyboard 
	

El Yes El No E N/A  

22.13 Correct readability dispiay unit 
	

O Yes 0 No 	N/A  

22.14 Correct readability printer 	 El Yes  D  No. II N/A 

22.15 Correct visual/audible alarm 
	 El Yes D No ■  N/A 

22.16 Correct operation by means of a test call 
	

E.1 Yes 0 No R N/A  
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23 	 EGC receiver 

23.1 manufacturen 
type and printer 
font),  if seperoted 
from primory/ 
duplicaterISES) 

23.2 Correct visual/audible alarm 	 0 Yes  0 No ■ N/A  

23.3 Correct readability printer 	 Cl Yes 0 No  • N/A 

23.4 Correct readability display unit 	 El Yes 0 No 1  N/A 

23.5 Correct reception of EGC messages 	 ❑  Yes 0 No 1 N/A  

23.6 Located on navigation bridge 	 0 Yes 0 No II N/A  

24 
	

G M DSS portable VHF * 

24.1 Manufac-turer('s) and Manufacturer 	 Type 
typees) 

JOTRON 	 TRON TR20 

JOTRON 	 j TRON TR20  

24.2 Measuring 	Deviation 	 Frequency tolerance 
Deviation and 
Frequencytolerance  J  3200 	Hz 	I -30 	Hz 	 ■ Yes El No 0 N/A  

Hz 	 EI Yes  • No El N/A  

Hz 	 Hz 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

24.3 Primary batteries 	 0 Yes 0 No El N/A  

24.4 Correct non-replaceable seals 	 • Yes EI No 	EI N/A  

24.5 Battery's expirydate's j  07-2022 	 IN Yes E3 No 	D N/A  

107-2022 	 II  Yes 0 No EI N(A  

J 	 ci Yes El No ■ N/A  

24.6 Highly visibIe 	 • Yes  Q No 0 N/A  

24.7 Correct watertightness (no damage/cracks/water ingress) 	 R Yes D No 0 N/A  

24.8 Provision for its attachment to the clothing (clip) 	 •  Yes 0 No 0 N/A  

24.9 Provided with wrist soap (or neck strap with weak link) 	 Yes 0 No 0 N/A  

24.10 Readable operating instructions on device 	 1 Yes 0 No 0 N/A  

2431 Correct operations of controls 	 • Yes 0 No 0 N/A  

24.12 Correct operations on Ch.16 	 ■ Yes  0 No 0 N/A  

24:13 Correct reception and audibility 	 IN Yes 0 No 0 N/A  

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

* 	Existing sailing possenger ships certified conform 200g/45 
- class C and D require two GM055 portable VHF 

class A and B require three GMDSS portable VHF 
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25 	Additional requirements passenger ships 
25.1 bistress panel for inklaring a distress alert* 

25.2 Manufacturer 

25.3 Type 	 1  

25.4 Distress alarm panel for indicating received distress alerts * 

25.5 M nufacturer 

25.6 Type 	 1-- 

25.7 Installed at the coming position 

25.8 Protected against inadvertent activation of alarm button(s) 

25.9 Correct visual/audible alarm 

25.10 Additional EPIRB (for existing soiling passengerships certified conform 2009/45/EG en additional EPIR8 is not required. 
if the Einft8 used os a secondary means of alerting is within reach ot the canning position) 

25.11 Manufacturer 

25.12 Type 

25.13 Aeronautical VHF (nat opake» for existing sailing possengerships certified conform zoog/45/EG for closs a C ond D).  

25.14 Manufacturer 

25.15 Type 

El Yes D No ■ N/A  

Ci Yes D No  ■ N/A 

D Yes D No ■  N/A  

D Yes D No IIII N/A 

D Yes D No ■ N/A 

D Yes D No II N/A 

D Yes El No 11 N/A  

25.16 Aeronautical VHF ciperate_s from: 

25.17 Battery expirydate 

25.18 Measuring 	/21,5 MHz  

- Main source of energy 

Emergency source of energy 

- Reserve source of energy 

- Primary batteries 

D Yes  EI No 111 N/A 

D Yes El No ■ N/A  

D Yes D No ▪  N/A 

CI Yes EJ No ■ N/A 

D Yes D No 11. N/A  

Frequents/ totem c 	 D Yes D No   ■  N/A  

Output High Power 	 W 	D Yes • No ft N/A  

Reflected Power 	j 	 W 	D Yes D No ■   N/A  

25.19 Correct modulation 	 D Yes D No • NjA  

25.zo Device is of a colour which distinguishes it from portable GMDSS VHF 	 D Yes D No •  N/A 

25.21 Cleady indicated on device: "ority for emergency communications with aircraft" 	 EI Yes D Na ■ N/A  

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

25.23 Correct readability display unit 	 El Yes D No 	■ N/A  

25.24 Correct operation of controls 	 0 Yes  D  No 	Ift N/A  

25.25 Correct operation ort Ch. /21.5 MHz 	 D yes   ,0  No • N/A,  

25.26 Correct operation on Ch.123,1 MHz 	 D Yes  D No  111  N/A  

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

* 	Existingsailing passengerships certified conform 2009/45/EG 
Distress (alarm) panel not required if the conning posMon is 
- the navigation bridge, and the GMDSS radio instailation is within reach 
outside, bul the GMDSS radio instailation witten reach ot the woning position, where one is being oble to initiote and 
receive distress alerts 

- the natagation corner, where GMDSS radio instailation is within readi 
outside, rotting into account a continous staffing at the locotion of the GMDSS radio equipment and reliable 
communication between the coming position and the location of the G1,4 D55 radio equipment. (Portable GMDSS VHF 
may be treed for thispurpose) 
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2.6 	Reserve source of energy including charger 
26.s Radio battery 	i VMF-CALCIUM 56219.41 

Manufacturer 

26.2 Type 	 MAINTENANCE FREE 

26.3 Total number of sets  I 2  

26.4 Voltage per set 	1 12VDC 

26.5 Total available 	24VDC 
voltage 

26.6 Capacity per set 	I 62Ah 

26.7 Total available 	62Ah 
capacity 

26.8 location 	 1 BRIDGE DECK 

26.9 Operating duration 	hour 	required capacity (1,4 x a x ILoad) 	 Ah  
and required capacity 

3 hours 	required capacity  (1,4  x1,6 x 3 x ILoad) 	 Ah  

■ 6 hours 	required capacity (1,4 x1,25 x 6 x ILoad) 	 Ah  

26.10 Available capacity sufficient for required capacity 	 • Yes  D No 	D lkl/A 

2631 Correct siting and installation 	 ■ Yes Cl No 	0 N/A  

26.12 Intrinsically safe electrical installations, if located in battery room 	 D Yes 	Q No 	■ N/A,  

26.13 Warning of explosion dangers displayed near batteries 	 ■ Yes 0 No 	D N/A  

26.14 No equipment requiring lower voltage than the total voltage connected to part of battery bank 	 ■ Yes 0 No 	0 N/A  

26.15 No mixed batteries in the battery bank 	 II  Yes ❑  No ❑  N/A  

26.16 Provided with sufficient ventilation 	 ■ Yes LI No 	0 N/A  

26.17 Securely braced to remain firmly fixed under all sea conditions 	 111   Yes 0 No 	❑  N/A 

2638 Only required GMDSS equipment is connected to reserve source of energy 	 ■  Yes ❑  No 	Cl N/A  

26.19 Batteries: 	- Highest specific gravity I 	 
Lowest specific gravity 	  

- Battery analyser 	1_94% 

26.20 Condition of battery sufficient for required capacity 	 II Yes 0 No 	❑  N/A  

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

• Automatically 

26.22 Change over clearly labelled 

26.23 Manual change over switch readily accessible to operator 

26.24 Manual change over switch located on navigation bridge 

26.25 Automatical charger LFN ELEKTRO 
Manufacturer 

26.26 Type 	 ILM-1 

26.27 Capable of recharging within 10 hours 

26.28 Provided with visual indications that it is switched on 

26.29 Indication of battery voltage is available on the navigation bridge 

26.30 Indication of charge/discharge current is available on the navigation bridge 

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

■ Yes n No ❑  N/A  

11111Yes  D No ❑ N/A_ 

0 Yes ONo ■N/A  

■ Yes ❑  No Ll N/A 

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No ❑  N/A  

■ Yes ❑  No 0 N/A  

■ Yes  D No 0 N/A 

11.11313_c5 I la 016 
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Rept  GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport inspectorate 
Ministry ofinftasuncture and Water Management 

7 	Radar? 
27.1 Manufacturer 	i  FURUNO  

27.2 Type 	 1  FR-2117  

27.3 Which band 	■ X-band 	D 5-band  

27.4 Radar operates from: 	 - Main source of energy 

- Emergency source of energy 

27.5 Ptotting facilities: 	 - EPA 

- ATA 

-ARPA 

27.6 Minimum display area conform vessel size/tonnage 

27.7 Radar scanner in aceordance with compass safe distance 

27,8 Antenne rotation sufficient rprn 

27.9 No blind sectors from right ahead direction to 22,5 degrees abaft the beam 

27.10 Echo strength not displayed in different colours 

27.11 Correctreadability dtsplay unit 

27.12 Correct operation of controls (Gein. URM, EBL, STC, FTC,Tuning, Hl etc.) 

27.13 Correct operation on all ranges 

27.14 Correct, performance of targets on display unit 

27.15 Means of performance check 

a8 	Radar 2 

z8.1 Manufacturer 

28.2 Type 

28.3 Which band 	J X-band 	D 5-band 

284 	Radar operaces from: 	 - Main source of energy 

- Emergency source of energy 

28.5 Ploning fficilities: 	 s EPA 

- ATA 

ARPA 

28.5 Minimum displayarea conform versel size/tonnage 

28.7 Radar scanner in accordance with compass safe distance 

28.8 Antenne rotation sufficient rom 

28.g No blind sectors from right ahead direction to 22,5 degrees abaft the beam 

28.10 Echo strength not displayed in different colours 

28.11 Correct readability display unit 

28.12 Correct operation of controls (Gain, VRM, EBL, STC, F tC, Tuning, Hl etc.) 

28.13 Correct operation on all ranges 

28.14 Correct performance of targets on display unit 

28.15 Means of performance check 

ie  Yes D No  D N/A 

DYes  D No  ■NjA 

▪ Yes Q No 0 61/A 

Cl Yes  Cl No • N/A  

D Yes D No ■ N/A 

■ Yes 0 No D NLA 

tá  Yes D No El N/A  

MI  Yes 0 No D NIA  

▪ Yes  D No  D N/A  

■ Yes L7 No 0 N/A  

■ Yes 0 No D N/A  

■ Yes 0 No D N/A  

■ Yes D No E3 N/A  

Yes  D No D N/A 

■ Yes CI No 0 N/A  

D Yes ID No ■ N/A  

D Yes ❑  No  I  N/A 

D Yes Cl No  ■  N/A  

D Yes D No • N/A  

Cl Yes D No ■ N/A 

❑ Yes ❑  No  ■  N/A  

• Yes DNa  U  N/A  

D Yes Cl No ■ N/A  

D Yes Cl No  II  N/A 

D Yes  D  No  II N/A  

Cl Yes D No ■N/A 

O Yes D No ■  N/A 

• Yes ❑  No   ■ N/A 

D Yes Cl No ■ N/A  

D Yes  D No  E  N/A  

llti saus 111 or ie 
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Report  GMDSS Radio survey 
Human Environment and Transport Inspectorace 
Ministry ofinfrastnirture and Water Management 

29 	S5A5 
29.1 Combined with GMDSS primary 5E5 

29.2 Combined with GMD55 duplicated 5E5 

29.3 Manufacturer and 
type 
(onlyifseperoted 
from primory/ 
duplicated 5E5) 

O Yes t3 No ■ N/A  

O Yes El No ■ N/A  

29.4 SSAS opetates from: 	 - Main source 	 ❑  Yes  0 No ■ N/A  

- Another appriate source of energy 	 ❑  Yes 0 No 111 N/A  

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

29.6 Protected against inadvertent operabon 	 0 Yes 0 No II N/A  

29.7 Should not be necessary to remove seals or break any lid or cover 	 0 Yes IJ No elf N/A  

29,8 When activated 55AS continues the alert until deactivated and/or reset 	 O Yes 0 No SI N/A  

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

29.10 Transmission initlated by SSAS activation points inciude a unique identifier 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

29.11 Transmission includes the chip identity 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

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

29.13 Transmission does not raise an alarm on board ship nor alert other ships 	 ❑  Yes El No  E  N/A  

29.14 55A5 is capable of being tested 	 ❑  Yes 0 No ■ N/A  

30 	LRIT 
30.1 Combined with GMDSS primary 5E5 

30.2 Combined with GMDSS duplicated 

3o.3 Manufacturer and 
type 
(orihr ifseperoted 
from primary/ 
dupticoted SES) 

O Yes ❑  No II N/A  

O Yes 0 No ■ N/A  

30.4 LRIT operatel from: 	 - Main source 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

Emergency sou rce of energy 	 0 Yes 0 No 11 N/A  

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

30.5 Capable of being switched off or ceasing transmission LRIT information 	 0 Yes 0 No II N/A  

30.6 Conformance test report on board issued by Administrations recognized test ASP 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

30.7 Equipment used to transmit LRIT information stil) the same (no change) 	 0 Yes IJ No ■ N/A  

30.8 No transfer to the Rag of another Contracting Government 	 Ci Yes 0 No  ■ N/A 

30.9 Correct function of equipment used to transrnit LRIT information 	 0 Yes 0 No ■ N/A  

30.10 Conformance test report on board is conform actual situation/device 	 ❑  Yes 0 No ■ NIA  

isef 16 
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Repo 

Explanatory notes GMDSS Radio survey report 

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

Y - Correct 
N 	No good (result is a deficiency) 
N/A = Not applicable 

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

[f a window is not applicable, for instance there is no duplicated VHF, 
the window of the duplicated VHF may be lelt 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 corretiltij(4) 

The orignal Report GMDSS Radio surveyshall be signed by the radio 
surveyor and the master (or officer or representative), after which the 
report shall be handed over to the master/skipper or representative. 
The digital version of the report (including EPIRB and if applicable the 
AIS annual test report) shall be sent the same day by email to 
[10. (2e1Dilent.n1 

The radio survey 11411 be done depending the kind of safety 
certificate: 
- 	Within three months before the final anniversary date. 
- 	Within three months before or after the anniversary date. 
- 	Within three months before or after the second or th ird anniversary 

date. 

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

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

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

(some sailingpassengervessels do have all 3 mentioned certificates) 

GM055 Radio survey 
Iturnan Environment and Transport Inspectorate 
Miffistry af Infrastructure and Water Management 

information regarding fishing vessels 

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

Al + A2 existing fishery (date of keel before 1-1-1999) 
Some existing fishingvessels are equiped as follows: 

Ar VHF/DSC class D with seperate DSC antenna 
▪ however, renewal of existing VHF/DSC shall be type class A/B 
A2 existing MF transceiver + GMDSS INMARSAT-C 
* power supply requirements conform GMDSS 
• MF/DSC controller and MF/DSC watchkeeping receiver is not 

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

installation of MF/DSC controller and MF/DSC 
watchkeepingreceiver 

GMDSS Portable IMF on board fishingvess s: 
- 	Up to 24 m.: 	one 

24 m. and upwards: two 
- 	45 m. and upwards: three 

* former typeapproved non-GMDSS portable VHF for merchant 
marine maystay on board, If batterycharger has been installed on 
a fixed place on the bridge 

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

Search and rescue lorating device on baard hshingvessels 
- 	Up to 45 m.: 	one 
- 	45 m. and upwards: two 
- 	If sailing area is northem region: each survival craft and rescue boat 

shall be fitted with SART 

AIS on board fishing vessels 
15 m. and upwards, not later than 31 May 2014 
18 m. and upwards, not later than 31 May 2013 

- 	24 m. and upwards, not later than 31 May 2012 
- 	45 m. and upwards, not later than 31 December 2004 

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

GMDSS power requirements new ships (date of keel after ot-ot 	9 
- 	Main source of energy 

Emergency source of energy 
3 hours on reserve source of energy, if emergency source of energy is 
capable of serving for a period of at least 3 hours 

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 naviagarion receiver, if one is installed. to 
provide that information automatically. 

ILT.138 o5 1 6of 16 
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RADIO 
HOLLAND 

RADIO HOLLAND NETHERLANDS B.V. 
Zijlvest 12, 	 T .31 targji2e 
P.O. Box 93, 	 (1 egif»dionoiland.coin 
NL-9930 AB Delfojl 	 wwsvradiehollarld.com  
The Netherlands 

Solution code: select Outcome code: select Action category: select 

Price Serial No. Part no. S R 
D D 
Cl D 
0 El 

Description 

Material (5)upplied/(Rjemoved 

Tas Ca; 	Air 	Trein i Ferry 

DODO 
D D D D 

Fe 

Way of Travel Hours 
Only applicable for repair jobs, 

(NOT for Pre-Det and/or Combo jobs) 

Hours 
(To be charged additionally) 

Travel 
(Roundtrip in 

miles/kilometers) 

Labour 

Service Technician 

(19)(2e) 

D D ❑  D 

Normal Overt. Launch I Watt 	Shop 
N/A D 
	N/A Cl  
N/A D 

Kilometers 
❑  
❑  

N/A ❑  
N/A El 
N/A D 

Date (Date) 
' Master  ion P. Shirt qt  

Customer Satisfaction 
C) D 

G r3 
® o 

to genera' (service) conditions of Rade Holland, Oase contact your representative for a copy of these genera] (service) concijtion 

a) Faut reported 	b) Action taken 	c) Final check 

A: Perform periodical radio survey_ 

B-  Performed radio survey for daas > ILenT (IVW) 

Tested all relevant radio equipment 
Made successful( radio battery test 

Found Defeciencles / Remarks : 

# GMDSS PORTABLE VHF IS NOT WORKING CORRECT - DISPLAY NOT READABLE > CUSTOMER ORDERED NEW GMDSS PORTO 
# MC MURDO SART IS MISSING LABEL FOR INADVERTENT ACTA/AMON. 

# EPIRB IS FIXED SECURLY - WAS MISSING MOUNTING BOLTS. 

C: Equipment in good working condition. 
Made reports : Gmdss. Als, Eplrb. Service Report 

0398 

Service Report: 	 Task ID: 	vS0 

Office 	DELFZIJL 
	

Vessel 	HA36 SCHILLHORN 

Owners 
	 1MO No. 	8100812 

	
MMSI No. 245847000 

Agents 	 Cali Sign 	PHJJ 
	

Flag 	NL 

Port and Berth DEN HELDER 
	

inmarsat C No. N/A 
	

Class 	ILT (NVV) select 
GSS No. 	 Date of Service 3 July 2019 

PO No. 

SVC type: 	El Standard service repair job 

121 Pre -det, 	Radio Survey / Annual (knel. EPIRB AIS) -A1 

❑ Combo select 

Charge to: 	D Owner 	D Agent 	❑  Others 

Equipment 
	

Serial number 
RADIOSURVEY Al 

Software version if appiicable 
Expiry date if applicable 

The GENERAL CONDTRONS OF RADIO HOLLAND NETHERLANDS B.V. (lied with the Chamber of Commerce Rotterdam end« number 24289855 appty to all offers and agreements relating to the 
supply of goods and/or rendering of services by Radio Holland Netherlands B.V. (hemelt« referred was RADIO HOLLAND). unless expressty agreed othenvise in writing. In these terras the party 
purchase goods and/or tenders Service to as 'the Client'. The applIcability of the Ctlent's terras and conditions is expressty excluded by RADIO HOLLAND. 

reis». racrarnt-..rar 11112 	12.,1 	 [7.4,:a 7 	 rtl-i.G127,1IR/1 
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	 Meromar Seafoods B.V.'110)(2e 
(10)(2d@outlook com OX2.9@outlook_com]; (10)(2e) (10)(2e 

@ILenT.nl]  
) - ILT 

Sent 	Thur 1 0/31201 9 2:36:27 PM 
Subject 19-10-03 reactie(10)(2e) op motoren HA 36 
Received: 	Thur 10/3/2019 2:36:28 PM 

0399 
) - ILT 
	

(10)(2e) 	ilent.n1]; 
To: 
Cc: 
visserij[ 
From: 

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

(10) (10)(2e) 
0)(2e) 

meromar.nl] 

Goedemiddag  19)(.20 
De bijgevoegde lijst is ter indicatie welke voorzieningen van automatisch werkende alarmering en om de motor uit te schakelen 
bij storingen die aanleiding kunnen geven tot emstige schade. Toevallig staat op de meegestuurde lijst juni 2014. 
In het vissersvaartuigen besluit 1989 is dit ook reeds benoemd, dus is geen recente eis. 
Voor het schip HA36 heb ik nog in de historie gezocht waar de huidige situatie aan boord vandaan kan komen, maar heb hier 
niets over kunnen vinden. 
Ik heb wel de computeruitdraai gezien welke na de inbouw(2011) van de motoren is gemaakt, maar hier zie ik dat de 
vooralarmen zijn uitgeschakeld?? 
Hoop dat het nu iets duidelijker is. 
Indien er nog vragen zijn dan hoor ik dit graag. 
Met vriendelijke groet, 

4-"W,{10)(2e) 
14)(20) 
	

Surveyor 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 

Vergunningverlening/Handhaving Zeevaart 
Rijksin pectiekantoor 
Westelijke parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 

P.O. Box 16191 1 2500 BD 1 The Hague 

T 088-4890000  
F1 (10X2e)  j  
I 	(10)(2e) 	Milent.n1  

httns://t-witter.corn/iti/InsDectleLenT  
(10)(2e) 	110)(2e1 	(10)(2e) 	) - ILT 

Verzonden: woensdag 18 september 2019 18:10 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Onderwerp: FW: Motoren ha36 s.i 

(10)(2e) 

Ik kreeg onderstaande mail over een opmerking HA36. Kan jij hier even naar kijken? 

Groet, 

(10)(2e).  

Van:  (1410)(2e) I Meromar Seafoods B.V. 4~meromar.nl> 
Datum: woensdag 18 sep. 2019 3:38 PM 
Aan: (10)(2e)  ;10)(2e  (10)(29) ) -  ILT 	 rir)ilent nl> 
Kopie{  0)(24goutiook.com  00)(20-} omiook.com> 
Onderwerp: FW: Motoren ha36 
Hallo 
Hierbij de opmerking van Arjen over de hoofdmotoren HA 36, dat is toch een bestaande situatie? 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

ibis message is intended for the usa of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidential. If you are not the intended recipient, you 
are hereby nogried that any dissemination, ffistribution or copying of the inforrnaffori contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. if you have 
received this message in error, please notify the sender by reply email and delete the message from your system.  

231923 
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Van: (10)(2e) [ 	(10)(2e)  @ hotmail.com] 0399 
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 19:12 	 
Aan: 	(19)(2e) 1 Meromar Seafoods B.V. 	meromanni> 
Onderwerp: Motoren ha36 s.i 

Op de lijst staat een punt over alarmering voor hoofdmotoren met een verwijzing naar bijlage. 
Motoren komen uit 2011 
En de regelgeving die ze toepassen is vanaf 2014 
Waarom dan nu niet meer onder de regelgeving van 2011??? 
Met vriendelijke groet, 

231923 



Datum 31-07-2019 

Tijd Ochtend 

Den Helder / Haven Locatie 

SCHILLHtilIN / HA 36 Schip/vismerk 

Type inspectie Jaarlijks 

0400 To: 	IC@meromar.n1'110)(2e@meromar.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Wed 7/17/2019 2:27:06 PM 
Subject 19-07-31 Bevestiging afspraak HA 36 
Received: 	Wed 7/17/2019 2:27:06 PM 

Geachte dame/heer, 
Zoals telefonisch met u overeen gekomen vindt de volgende inspectie plaats: 

Bij de brief waarin u wordt verzocht tijdig een afspraak te maken voor de inspecties, zitten de bijlagen waarin staat 
beschreven hoe u zich kunt voorbereiden op de inspectie. 
Het is de bedoeling dat u alle zaken controleert en zo nodig vooraf herstelt. 
Aanvullende inspecties: 
Hoofdmotor (5-jaarlijkse) 

Opmerkingen/bijzonderheden 

Radio verloop datum: 07-08-2019 

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

ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

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

T 088 489 00 00 

K 10)(20~ 
www.ilent.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-Ma il: KTB)(29))ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en WaterSwat 

le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 

(10)(2e) 

Den Helder 

RapportNr: 	33 Inspectleperiode: 

Periode(Cyclus): 

Inspectiedatum: 

1 

6 

31-7-2019 

33 	1 	nieuwe rapport radiokeuring nog inzenden naar ILT 

33 	2 	HRU vloteen vervangen 

33 	3 	BB motor binnen drie maanden reviseren en ILT uitnodigen voor controle 
onderdelen en afname alarmeringen en een proefvaart 

Voor einde 
inspectieperiode 

Voor einde 
inspectieperiode 

Zie onderstaand 
verslag 

Schriftelijk 
afmelden 

Schriftelijk 
afmelden 

Nw afspraak 
maken 

0402 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 
	

Lengte: 	37,1 
	

Object ID: 	 26090 

Naam schip: 	SCHILLHORN 
	

Tonnage: 	251 
	

Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 
	 Uitstel: 	 Ultsteldatum: 

Tussentijds 
	

NVT 
Brand blus 5-jrlks 
	

NVT 
Hoofdmotor 	 NVT 

Certificaten: 

Certificaat: 

Klassecertificaat 

Certificaat van 
Overeenstemming  

Advies Certificering - Definitief na akkoord kantoor: 

--)Nvt ,-",h) Geviseerd C: Verlengd 	Vernieuwen 

(T:Nyt -11) Geviseerd 	-; Verlengd (1: Vernieuwen  

certificaat artikel: 

Medical;Radio;Safety;Suructure 
& Machinery 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 
	 11 

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

Verslag: 

Datum: 31-7-2019 	IR: 33 	 Insp:( 

Korte omschrijving(' 0X2etjussentijdse inspecties, hoofdmotoren, vasteblus 
Omschrijving: 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;Gekeurd HRU moet vervangen worden 04-2019 
Jaarlijks/ tussentijds: Vaarbevoegdheden, monsterboekjes, medische keuringen, brandblussers + reddingsvesten, medicijnkist gekeurd, 
proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde; nav verlichting, rookmelder MK BB, 

231927 



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)(2q)41ENT.NL 

Inspectie Leefontgeving en Transport 
Ministerie van Intrastriteniur en U•kiterstacit 

0402 

wachtalarm en doorschakeling, uitzicht, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarrn, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, 
vuurpijlen 6x 07-2021, kraanboek, overlevingspakken, opblaasbare reddingsvesten, lampjes reddingsboeien 3x, licht en drijflijn, 
vloerplaten vast, lensblok gangbaar, tuigage, ankerbal, spuitstuk en brandslang, rubber mat mk, draaiende en warme delen afgeschermd, 
knevels en rubbers etc= io 
Vaste blus: Samen met SRF vaste blusinstllatie afgenomen en goed bevonden. Electrisch waren er een aantal storingen deze zijn opgelost. 
Hoofdmotor: Same met PON een endoscopie: SB draaiuren rond de 26000 (niet afgelezen) Kleppen ingeslagen afdichting nog goed. Wel 
vuilopbouw klepstelen. Afgesproken dat binnen 1 jaar een koprevisie moet plaats vinden. Voeringen zagen er nog goed uit. Eigenaar 
overweegd om beide motoren te reviseren 
BB hoofdmotor: Draaiuren ongeveer gelijk aan SB: kleppen ook ingeslagen maar op de voeringen van cilinder 1,2 en 4 behoorlijke 
poetsvlekken en toch voorzover zichtbaar beginnende krasvorming. Binnen drie maanden moeten de kppen en voeringen gereviseerd 
worden 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 
Datum: 7-2-2019 	 IR: 32 	 Insp: ( 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
07-02-201g10)(2e3 32; Schriftelijke afmelding constructie stortkoker en plaatsing terugslagklep. Zie correspondentie en opmerkingen. 

Datum: 5-2-2019 	 IR: 31 	 Ins p: 

Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
omschrijving: 
05-02-201 a)(2e  fI31; 5W Damen, Harlingen schriftelijke afmelding schroefasspeling BB-zijde; 02 mm. 

Datum: 29-1-2019 	 IR: 30 	 Insp:(' 3) 
Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Omschrijving: 
29-01-20100)(20R30; 
Stortkoker; Lassen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aan te helen (opm) en 
resterend in orde. 
Constructie zwenkarm; H-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteitsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg; grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 
Datum: 23-1-2019 	 IR: 29 	 Ins1:41 e) 
Korte omschrijving: droogzetting/ reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 % 
over) is zink nog goed aanwezig . Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen , 
schipper let er op dat inwendige lijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 
Datum: 31-8-2018 	 IR: 28 	 Inspt 
Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 
)testpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 
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Inspectie Leefunigevbig en Transport 
Ministerie von Infrastructuur en Waterstaat 

10)(2e 

Datum: 11-1-2018 IR: 26 	 Insp(l e) DX2 

0402 

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

Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22.08-201810)(24p  27; 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;110B 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF doi; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB doi; 17-08-2018, verbandksit is ter keur .IBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A SB, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 

ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: i(10)(29)IILENT.NL 

Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-201~,R 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 
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Inspectie Leefoingeving en Transport 
Afint9terie van Infra.arucntur en iliaterstaat 

hup: 

0402 

ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Ma iki(141)(2g)i1LENT.NL 

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar 1110)(24imerornar.nk~outlook.com  

31-8-201/ 	Ti 25 
SA: contact gehad met eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen elfgen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30.8-201~R 24 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft viel bijgehouden hoeveel vet er 

verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsrneerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voortrekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers stuurlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filtertrekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf noggemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-201-10 eR 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen . 
Ballast tanks bekkene 5B achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafslutters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( lste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, 513 prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor N5l voldoende, kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan 56 motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 . 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-2016 0)1,20222; 
!NVV: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voorvertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F; +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail:1(10)(2g)4LENT.NL 

Inspectie Leefoingeting en Transport 
inisten'e win Inkastrue new en Wcnersurca 

0402 

20-5-201 1 040221 
pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 93 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-201510)(2e(20; 
INW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-20161R 19 
DZ: onderwr  a erschlp in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer/3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lasten ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt niet anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-2016; 	R18; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-2016; EvN; IR17; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

13-04-201 0)(2e R16; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jr1 is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH 

	
(10)(2e) 

Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.J. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 

33 	1 	certificaten geviseerd. Radiorapport wordt nog ingestuurd maar is gekeurd en opmerkingen nagelopen 	 II 
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UPGRADE YOUR GYRO TODAY 
We replace your aging gyro compass and Chose passed their 
Service Discontinuance date, v,Iith werld-leading brandy, 
brought to you by a world-leading NavCom provider. 

Attractive promotional equipment prices and special global 
pricing for instailation, available 2417 anywhere ín the worid! 

Contact us now! 
A A ,RADIO 
v HOLLAND 

To: 
From:  

visserij[ ()0)(2e) @,ILenT.nl] 0403 
(10)(2e) 

(10)(2E0 	Wed 7/3/2019 12:40:48 PM 	, 	 
Subject radiosurvey NIET goed gekeurd, o)(2  -7-2019 mail opgeslagen HA36 SCHILLHORN 
Received: 	Wed 7/3/2019 12:41:31 PM 
HA-36 AIS.zip 

Een goedemiddag, 
Bij deze ontvangt u de documenten van de uitgevoerde radiokeur aan boord van de HA-36 SCHILLHORN te Den Helder. 
Found Defeciencies / Remarks 
# GMDSS PORTABLE VHF IS NOT WORKING CORRECT - DISPLAY NOT READABLE > CUSTOMER ORDERED NEW GMDSS PORTO 
# MC MURDO SART IS MISSING LABEL FOR INADVERTENT ACTIVATION. > CUSTOMER ORDERED NEW 
Met vriendelijke groet, Kind regards, 

(10)(2e) 
Service Engineer 

EHOLIIND 
RADIO HOLLAND NETHERLANDS B.V. 
T+31 10i 	M (10)(2e)   
Zijlvvi 	N);-9936 GZ, DelfzijI 
P.O. Box 5068, NL-30108 AB Rotterdam 1 Trade reg. 24289885 
El (10)(2e) Oradiotmlland.com, www.radioholland.com  

24/7 After Office Hours: +31 j (10)(24,11 
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0408 To: 	visserii[(10)(29)@ILenT.nl] 
From: 	C0)(200)(21)410)(2e) - ILT 
Sent 	Mon 9/9/2019 12:29:00 PM 
Subject 19-09-09 motor nrs en beginnende vreter BB HOMO cil 4 HA 36 
Received: 	Mon 9/9/2019 12:29:01 PM 
20190909 HA36 BB 02 HOMO cil 4 beginnende vreter.ipg 
20190909 HA 36 BB HOMO type nr.jpq 
20190909 HA 36 SB HOMO type nr.ipg  

Dames, 

Sip opslaan dossier HA 36. Motor nrs en beginnende vreter BB HOMO cil 4 

m.vr.gr.  

(10)(2e) 
Sr. Surveyor Auditor 
Netherlands Shipping Inspectorate (Marine & Fishery) 
PO box 16191, 2500 BD Den Haag. 
T (+31) 088 489 0000 
M (+31)  (10)(2e) 
E [~} ailent.n1 

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

20190909 HA36 BB 02 HOMO cil 4 beginnende vreter 
20190909 HA 36 BB HOMO type nr 
20190909 HA 36 SB HOMO type nr 
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0413 To: 	0)(2e) 	) - ILT[ 	 @ILenT.n1) 
From: 	visserij 
Sent: 	Tue 10/2212019 2:55:38 PM 
Subject: RE: 19-09-24 EIAPP/TECNFILEANT nav IR 35 » betreft HA 36 (---> ARCHIEF ZWIJNDRECHT RAADPLEGEN ) 
Received: 	Tue 10/22/2019 2:55:39 PM 
Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf 

(10)12e) 

en ik hebben dit in het archief gevonden van HA 36 ID 26090. Wil je eens kijken of dit is wat je zoekt? Mocht dit niet het geval zijn wil je 
dan volgende keer even zelf kijken in het archief? Er staat 4 dozen en jij ziet wsl sneller wat je nodig hebt. 
Fijne avond, groetjes 

----Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	(10)(2e) 	 let ILenT.nl> 
Verzonden: woensdag 25 september 2019 13:12 
Aan: visserij -((10)(29:(MLenT.nl> 
Onderwerp: RE: 19-09-24 EIAPP/TECNFILE/WT nav IR 35» betreft HA 36 ( ---> ARCHIEF ZWIJNDRECHT RAADPLEGEN ) 

Hoi 

Dit gaat dan om de nieuwe hulpmotor. Is er ook nog iets te vinden ten tijden inbouw nieuwe hoofdmotoren(2011) ? 
Digitaal kon Ik hier niets van vinden, misschien in de hardware map?? In het archief. 

Griet, 

---Oorspronkelil bericht--- 
Van: visserij 	IL enT.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 september  2019 16:34  
Aan: 	(1 o)(e) 	b - ILT < 	(10)(2á r-  	LenT.nl> 
Onderwerp: 19-09-24 EIAPP/TECNFILE/WT nav IR 35 

Beste 

We hebben gezocht en de formulieren gelukkig gevonden. 
De aanmeldingsformulier motor was ergens anders opgeslagen en worden nu morgen gelijk gekeurd als het goed is (na 2,5 jaar) De 
EIAPP/TECHN.file staan op de 0 schijf in de map tekeningen, dus die moet je kininen vinden. 

Groetjes 

MI( 
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0414 

Inspectie verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Aanmelding 
Voortstuwingsinstallatie 
vissersvaartuig 

Meer informatie 
o88 489 oo oo www.ivw.nl  
Bezoekadres: 's Gravenweg 665, Rotterdam 

Toelichting 

Met dit formulier meldt de motorfabrikant een voortstuwingsinstallatie 
van een vissersvaartuig aan. 

Stuur het aanvraagformulier in 4-voud en ondertekend naar de 
Inspectie VenW 

Na keuring worden 2 exemplaren naar de inzender teruggestuurd, deze 
stuurt, exemplaar naar de eigenaar of werf, 1 exemplaar wordt naar het 
ministerie Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gestuurd. 

Op pagina 3 van het formulier wordt het keuringsstempel geplaatst door 
een medewerker van Inspectie VenW. Tevens kan hij hierbij aangeven welke 
documenten nog ter keuring opgestuurd moeten worden. 

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

Stuur het formulier naar Postbus 8634, 3ciog AP Rotterdam 
of naar het e-mailadres: visserij@ivw.nl  

1.1 	Naam onderneming 

1.z 	Naam en voorletter(s) 

1.3 Adres 

1.4 	Postcode en woonplaats 

1.5 Telefoonnummer(s) 

1.6 E-mailadres 

1 	Gegevens eigenaar 
LMeromar Shipping BV  

CEIMIW)  

Celsiusstraat 15  

1 8861 NE  

1 +31517434067  

'tMEIOrlerornar. nl 

1 Harlingen 

2 	Soort melding 
2.1 	om welk soort melding gaat het? 	EI Nieuwbouw 	• Hermotorisering 

NW.o9a.oz 1 tvan3 
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0414 
Aanmelding Goedkeuring voortstuwingsInstallatie vissersvaartuig 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

3 	Gegevens schip 
3.1 	Bouwnummer en scheepswerf 

(in geval van nieuwbouw) 

32 	Scheepsnaam en vismerk 
	1Schilhorn 	 HA36  

(in geval van hermotorisering) 

	

3.3 	Uitvoerder van hermotorisering 	j Shipdock Harlingen 

4 	Gegevens motor 

	

4.1 	Fabrikant en bouwjaar motor 	1Caterpillar 	 12010 

Motortype en motornummer 	1 C18 ACERT 	 j T2P00575+T2P00750 

	

4.3 	Motorvermogen in kW en PK 	12x 357 kW 	 12x 488 pk 

	

4.4 	Bedrijfstoerental vissend 	11400 omw/min 

	

4.5 	Bedrijfstoerental vrijvarend 	11800 omw/min 

	

4.6 	Aantal cilinders 	 ❑  a tact 	■ 4 tact 

4.7 	Diameter cilinder x slag (mm) 	1145x183 

4.8 	Fabrikant oplaadturbine 	1Caterpillar  

4.9 Koelmedium 	 lwater/koelvioeistof  

4.10 Aantal luchtkoelers 

4.11 Gemiddelde effectieve druk (pe) 

4.12 Maximale verbrandingsdruk 

5 	Gegevens omkeerrichting 
5.1 	Soort omkeerrichting 	 ❑  Direct omkeerbaar 	■ Keerkoppeling 

5.a 	Fabrikant ornkeerrichting 	1Twin Disc 

5.3 -We 	 1MG5114DC  

5.4 Reductie 	 14,17:1  

5.5 	Fabrikant schroef 	 1Van Voorden 

	

5.6 	Diameter schroef 	 11180 mm 

	

5.7 	Capaciteit aangebouwde pompen 	1189 kW per motor aan voorzijde 

5.8 Zoutkoelwaterpomp 	 1nvt 

5.9 Zoetkoelwaterpomp 	 j  HT- en LT-circuit 

5.10 Smeeroliepomp(en) 	 11x hoofd per motor 

5.11 Startinrichting 	 ❑  Direct omkeerbaar 	■ Keerkoppeling 

5.12 Aantal en inhoud (Q luchtvaten 	nvt 

5.13 Werkdruk 	 1 nvt 

5.14 Capaciteit startbatterij (ah) 	.1230 Ah. 

WW.cgaza 1:van 3 
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gdolderman.n1 

0414 

6.i 	Naam aanvrager 

6.a Adres 

6.3 	Postcode en plaats 

6.4 Telefoonnummer(s) 

6.5 E-mailadres 

6.6 	Handtekening aanvrager 

Aanmelding Goedkeuring voortstuwingsinstallatle vissersvaartuig 
Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

6 	Ondertekening aanvrager 

Dolderman BV  

I Postbus 266  

Lnoo AG 	 Dordrecht 

En te vullen door de Inspectie Verkeer en Waterstaat 

Bijlages ter keuring opsturen 
De a a ngevinkte bijlages dient u ter keuri ng op te sturen naar de Inspectie VeoW 

Torsie trillingsberekening (in 3-voud)  

Elektrische schema's (in 3-voud) 

111 NO certificaat  m.b.t. NOx uitstoot in enkelvoud aan boord en 1 exemplaar naar Inspectie VenW (voor schepen >400 ton)  

ál  Anders: 	erya C.4-1 12. 2, Cratej 	1?:<>3.h /0".'2l.i$ 	—er.h. i .ft /• 

I .......... ne.c.«. ... i .e 	‹ .#--hiky, ....O.. A.: i....thgt22,1 	c A1.4h0c,  
1 	 2 L.7 kr  
Keuringsstempeldoortfiedewerker Inspectie VenW 

WW DIVISIE SCHEEPVAART 
vaef~ 2 2 1,9 / 
Behandeld door : 
Aantal opmerkingen : 
GOEDGEKEURIrair 
anftchrrirarn 	~jj 

IVIVagz.oz 1 3 win 3 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500130 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)(201LENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vinisterte van irtfrastrwctuur en Waterstaat 

RapportNr: 	34 (10)(2e) le Inspecteur: 

2e inspecteur: 
Insp. locatie: 	Kantoor 

Inspectleperiode: 	 2 
Periode(Cyclus): 	 6 
Inspectiedatum: 	 9-9-2019 

0415 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 

Vismerk: 	HA 36 	 Lengte: 	37,1 	 Object ID: 	 26090 
Naam schip: 	SCHILLI-liDRN 	 Tonnage: 	251 	 Verjaardatum: 	 17-8-1993 

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 	 Uitstel: 	 Uitsteldatum: 

Hoofdmotor 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 
	 L 

29 	2 	nu tijdens reparatie van o.a. lenssysteem ook ballastwater systeem 
aanpassen aan ballastwater verdrag. Hier ook tekeningen over insturen ivm 
aanpassingen. (1832; Schriftelijke afmelding; terugslagklep juist? Geplaatst. 
Aan boord afname ILT) 

33 	1 	nieuwe rapport radiokeuring nog inzenden naar ILT 	 Voor einde 	Schriftelijk 	L 
inspectieperiode afmelden 

33 	2 	HRU vloteen vervangen 	 Voor einde 	Schriftelijk 	 I  
inspectieperiode afmelden 

33 	3 	BB motor binnen drie maanden reviseren en ILT uitnodigen voor controle 	Zie onderstaand Nw afspraak 
onderdelen en afname alarmeringen en een proefvaart 	 verslag 	 maken 

34 	1 	Bilges van beide machinekamers olie en vet vrij maken 	 Voor vertrek 	Nw afspraak 	L. 
maken 

34 	2 	Inspectie uitnodigien voor afname uitlijning beide hoofdmotoren 	 Voor vertrek 	Nw afspraak 	L 
maken 

34 	3 	Inspectie uitnodigen voor afname alarmering beide hoofdmotoren 	 Voor vertrek 	Nw afspraak 
maken 
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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: I(I0)(2g))ILENT.N1 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ardenisterte van Infrastructuur en Waterstaat 

0415 

Rap Nr: VIgNr: Omschrijving: 	 Herstellen: 	Opvolgactie 	Akk. ILT: 
Schipper: 

34 	4 	Inspectie uitnodigen voor technische proefvaart 
	

Voor vertrek 	Nw afspraak 	1 
maken 

34 	5 	Rapportage mbt EIAPP onderdelen beide hoofdmotoren mailen nr : 	Voor einde 	Schriftelijk 
k10)(2gPilent.n1 	 inspectieperiode afmelden 

Verslag: 
Datum: 9-9-2019 	 IR: 34 	 Insp:(  
Korte omschrijving! 
Omschrijving: 
e-mailt~outlook.com  
Beide hoofdmotoren worden overhaald door YES. BB HOMO, draaiueren +/- 28.000, cavitatie schade in blok tpv alle cilinders wordt 
hersteld door YES. Voeringen ---> 3* beginnende vreter, overige voeringen slijtage, cilinder kop wordt vervangen door ruilkop overige 
materialen nieuw, trillingsdemper opgestuurd voor inspectie , YES stuurt rapportage mbt EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
SB HOMO; voeringen slijtage, cavitatieschade in blok tpc cil 5, cilinderkop wordt vervangen door ruilkop, overige materialen nieuw, 
trillingsdemper opgestuurd voor inspectie, YES stuurt rapportage mbt tot EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
MK bilges moeten gereinigd worden van olie en vet. 
Datum: 31-7-2019 	IR: 33 	 Insp:( 
Korte omschrijvingX 	ssentijdse inspecties, hoofdmotoren, vasteblus 
Omschrijving: 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV;Gekeurd HRU moet vervangen worden 04-2019 
Jaarlijks/ tussentijds: Vaarbevoegdheden, monsterboekjes, medische keuringen, brandblussers + reddingsvesten, medicijnkist gekeurd, 
proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde; nav verlichting, rookmelder MK BB, 
wachtalarm en doorschakeling, uitzicht, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, 
vuurpijlen 6x 07-2021, kraanboek, overlevingspakken, opblaasbare reddingsvesten, lampjes reddingsboeien 3x, licht en drijflijn, vloerplaten 
vast, lensblok gangbaar, tuigage, ankerbal, spuitstuk en brandslang, rubber mat mk, draaiende en warme delen afgeschermd, knevels en 
rubbers etc= io 
Vaste blus: Samen met SRF vaste blusinstIlatie afgenomen en goed bevonden. Electrisch waren er een aantal storingen deze zijn opgelost. 
Hoofdmoten Same met PON een endoscopie: SB draaiuren rond de 26000 (niet afgelezen) Kleppen ingeslagen afdichting nog goed. Wel 
vuilopbouw klepstelen. Afgesproken dat binnen 1 jaar een koprevisie moet plaats vinden. Voeringen zagen er nog goed uit. Eigenaar 
overweegd om beide motoren te reviseren 
BB hoofdmotor: Draaiuren ongeveer gelijk aan SB: kleppen ook ingeslagen maar op de voeringen van cilinder 1,2 en 4 behoorlijke 
poetsvlekken en toch voorzover zichtbaar beginnende krasvorming. Binnen drie maanden moeten de kppen en voeringen gereviseerd 
worden 
CFK; .II 20-07-2018 geen lekkages. 
Datum: 7-2-2019 	 IR: 32 	 ) 
Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
07-02-201g0)(20432; Schriftelijke afmelding constructie stortkoker en plaatsing terugslagklep Zie correspondentie en opmerkingen. 

Datum: 5-2-2019 	 IR: 31 	 Insp: 
Korte L  

,I ,,,,,
'
,A 
-  omschrijving: Schriftelijke afmelding 

Omschrijving: 
05-02-2019)OX  R31; 5W Damen, Harlingen schriftelijke afmelding schroefasspeling BB-zijde; 0.9 mm. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 ED 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)(2g))ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
,k-finisterte ron infrastmctuar en Waterstaat 

0415 

10)(2 Datum: 29-1-2019 	 IR: 30 	 Insp:( 	) 
Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Omschrijving: 
29-01-201 	)330; 
Stortkoker; Lassen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aan te helen (opm) en 
resterend in orde. 
Constructie zwenkarm; H-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteitsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg; grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 
Datum: 23-1-2019 	 IR: 29 	 Inspg e) 
Korte omschrijving: droogzetting/ reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 % 
over) is zink nog goed aanwezig . Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit ivm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor Is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp ter voorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen , 
schipper let er op dat inwendige lijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 
Datum: 31-8-2018 	 IR: 28 	 inspk ()(2 
Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 

(1 )(2 Ostpunten van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

Datum: 22-8-2018 	 IR: 27 	 Insp:( 
Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-201810)(298 27; 
RA; Goedgekeurd doi; 07-08-2018 
RV; JIOB 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; VB AF-X jaarlijks gekeurd door SRF dol; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB dol; 17-08-2018, verbandksit Is ter keur JBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;SB 
zijde verstopt?(zie opm.), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A SB, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste inspectie 27-07-2018, 
CFK; 1120-07-2018 geen lekkages. 
Datum: 11-1-2018 	 IR: 26 	 Inspe 	) 0)(2e 

Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-2011 	 IR 26 
schip ligt droog ivm loskomen roerkoning BB roer a dat sleepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar Is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 0,53 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-M a il 1TGY(2—)ILENT.NL 

inspectie Leefontgesing en Transport 
Adini$terie van infrastructuur en Waterstaat 

0415 

Datum: 	 IR: 
	

Insp: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar 0101(20meromar.n1110) 2 outlook.com  

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

30-8-201X10)(2eR 24 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
00k met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers / stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-201 '10)(2 CR 23 
SSinw: Schip is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen. 
Ballast tanks bekkene SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in- orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( 1ste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met N51 ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: beide keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: SB motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NS! voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan 56 motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 . 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-201E#  0)(2t' 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en SB aan void) en constructie in orde. Tanks worden schoongemaakt voor vertrek. 
Beide tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Ma il: gl-D)(2)IILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
,litnisterie van Infrastructuer en Waterstaat 

0415 

20-5-201:(110)P IR 21 
pompmotor: ieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast. motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug , smo werkt en komt door op brug. 

18-05-201g, 0)(2  PR20;  
INW: Void en ballasttank SB en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids In orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-2011$0)(2 	19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer /3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-2016 0)(2 e  ?RIB; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-201E 0)(2eIR17; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

13-04-201E1 0X2e A16; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan, Info AdJ 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH r-  (10)(2e)  
Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.I. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 

Opmerkingen kantoor: 

33 	1 	certificaten geviseerd. Radiorapport wordt nog ingestuurd maar is gekeurd en opmerkingen nagelopen 	 r- 
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0416 To: 	(10)(10)(2e)  1 Meromar Seafoods B.V.110)(2e  
From: 	visserij 
Sent 	Tue 9/10/2019 3:33:53 PM 
Subject 19-09-16 Bevestiging afspraak HA 36 
Received: 	Tue 9/10/2019 3:33:54 PM 

@meromar.nl] 

Geachte heer, 
Zoals telefonisch door u aangevraagd vindt de volgende inspectie plaats: 

Maandag 16-09-2019 Datum 

Tijd Ochtend 

Yerseke / Machinefabriek W. (10)(2e) B.V. Locatie 

SCHILLH(5RN / HA 36 Schip/vismerk 

Afname hoofdmotoren Type inspectie 

Aanvullende inspecties: 
- Proefvaart 

Opmerkingen/bijzonderheden 

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 C314,- 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, 
Ondesteunend medewerker Toezicht 
Vergunningverlening Zeevaart 

ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

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

T 088 489 00 00 

K10)(2gl@ilent.nl  
www.ilent.nl   
	Oorspronkelijk bericht 	 

Van: 	(1(410)(20)11 Meromar Seafoods B.V. 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 13:43 
Aan: visserij ; HA 36 
Onderwerp:( 	Afspraak 

Goedemiddag, 
Graag voor afname van  de gereviseerde hoofdmotoren een afspraak voor komende maandag liefst zo vroeg mogelijk. 
Groeten 
HA 36 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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0417 To: 	(io)(2e) Meromar Seafoods B.V.' 	i meromar.nl] 
Cc: 	visserij[(10)(29)@ILenInl]  
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent: 	Mon 9/16/2019 2:38:17 PM 
Subject: 19-09-16 Elektrische voorzieningen motoren visserij 
Received: 	Mon 9/16/2019 2:38:18 PM 
19-09-16 HA 36 nr 35 MB.pdf 
Elektrische voorzieningen motoren visserij (5) (003).pdf 

Goedemiddag, 

Hierbij inspectierapport van deze morgen. 

Radiorapport(goedgekeurd) moet nog wel ingediend worden door R.H.. Op kantoor visserij is alleen een "afgekeurd" rapport binnengekomen. 

Alarmeringen van de hoofdmotoren is niet goed. Ik kan in de geschiedenis niets hiervan terug vinden waarom dit ooit zo is uitgevoerd, maar moet 
wel op de motoren zitten. 
Ik heb de lijst bijgevoegd wat er aan alarmen en stops op de motor behoord te zitten. Dit hoeft niet vandaag te gebeuren omdat dit sinds 2011 al zo 
zit, maar wel binnen ca. 6 maanden. 

Verder kan ik in ons systeem niets vinden mbt aanvragen en indienen van o.a EIAPP+techn.file, aanmeldfommlier, elektrische schema's , etc. ten 
tijde van inbouw beide motoren. Ik moet dit nog nakijken wanneer ik op kantoor ben. Dit kan misschien nog als hardcopy in de scheepsmap in ons 
archief liggen. Hier kom ik later op terug. 

Met vriendelijke groet, 

Surveyor 

Netherlands Shipping Inspectorate (Marine and Fishery) 
V ergunningverlening/Handhaving Zeevaart 
Rijksinpectiekantoor 
Westelijke parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
P.O. Box 16191 12500 BD The Hague 

T 088-4890000 
F 
	(10)(2è) 

(10)(2e) 	ilent.n1 

https://twitter.com/M/InspectieLenT  

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

19-09-16 HA 36_nr 35_MB 
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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)ilLENT.NL 

Inspectie Leefoingeving en Transport 
Ministerie Iwn Infrastructuur en Wa‘ersicot 

(0)(2e)  RapportNr: 	35 le Inspecteur: 

2e Inspecteur: 
Insp. locatie: 	Yerseke 

Inspectleperiode: 	 2 
Periode(Cyclus): 	 6 

Inspectiedatum: 	16-9-2019 

0418 

Inspectiegegevens: 

Scheepsgegevens: 

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

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

Uitgevoerde inspecties: 

Inspectie: 	 Uitstel: 	 Ultsteldatum: 

Hoofdmotor 	 NVT 

Certificaten: 

Opmerkingen: 

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

23 	5 	schip in overleg aanpassen aan ballast water wetgeving 

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

33 	1 	nieuwe rapport radiokeuring nog inzenden naar ILT 	 Voor einde 	Schriftelijk 
inspectieperiode afmelden 

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

34 	5 	Rapportage mbt EIAPP onderdelen beide hoofdmotoren mallen nr : 	Voor einde 	Schriftelijk 
K10)(2gPitent.n1 	 inspectieperiode afmelden 

35 

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

35 	2 	Alarmering op beide hoofdmotoren niet comform wetgeving( zie 	Zie onderstaand Nw afspraak 
lijst"electrIsche voorzieningen motoren visserij") 	 verslag 	maken 

Verslag: 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191. 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F; 1-31 (0)70 456 40 40 
E-Ma il:1(10)(29)1ILENT.N1 

Inspectie Leefoingeving en Transport 
Alinisreriel'an Infraaniclunr en FP'enerilaot 

ti Insp: 
(10)(2e 

0418 

Datum: 16-9-2019 	IR: 35 

Korte omschrijving: Proefvaren na motorrevisie 
Omschrijving: 
16-09-201910)(2e R35: Aan boord voor proefvaren na revisie beide hoofdmotoren {bb: 28735uur sb:30088uur). Van YES zijn 2 monteurs 
aan boord. Motoren ingedraaid volgens indraaiprotocol. Monteur YES maakt protocol op en stuurt dit door. Alarmering: er zitten nu single 
alarmeringen op de motoren. Geen vooralarmen en geen stopalarmen777 Motoren zijn in 05-2011 geplaatst. Motoren draaien verder 
netjes==> geen bijzonderheden. Puntjes van IR afgenomen waar mogelijk. 
Datum: 9-9-2019 	IR: 34 	 Insg(1 

Korte omschrijving:( 
Omschrijving: 
e-maik~outlook.com  
Beide hoofdmotoren worden overhaald door YES. BB  HOMO, draaiueren +/- 28.000, cavitatie schade in blok tpv alle cilinders wordt 
hersteld door YES. Voeringen ---> 3* beginnende vreten overige voeringen slijtage, cilinder kop wordt vervangen door ruilkop overige 
materialen nieuw, trillingsdemper opgestuurd voor inspectie , YES stuurt rapportage mbt EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
513 HOMO; voeringen slijtage, cavitatieschade in blok tpc cil 5, cilinderkop wordt vervangen door ruilkop, overige materialen nieuw, 
trillingsdemper opgestuurd voor inspectie, YES stuurt rapportage mbt tot EIAPP onderdelen HOMO op naar ILT. 
MK bilges moeten gereinigd worden van olie en vet. 

Datum: 31-7-2019 	IR: 33 	 Inspl0X2  ) 

Korte omschrijving:Ogg+ussentijdse inspecties, hoofdmotoren, vasteblus 
Omschrijving: 
RA; Goedgekeurd dol; 07-08-2018 
RV;Gekeurd HRU moet vervangen worden 04-2019 
Jaarlijks/ tussentijds: Vaarbevoegdheden, monsterboekjes, medische keuringen, brandblussers + reddingsvesten, medicijnkist gekeurd, 
proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde; nav verlichting, rookmelder MK BB, 
wachtalarm en doorschakeling, uitzicht, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarm, pompkamer bilgealarm, bilgealarm MK-56, 
vuurpijlen 6x 07-2021, kraanboek, overlevingspakken, opblaasbare reddingsvesten, lampjes reddingsboeien 3x, licht en drijflijn, 
vloerplaten vast, lensblok gangbaar, tuigage, ankerbal, spuitstuk en brandslang, rubber mat mk, draaiende en warme delen afgeschermd, 
knevels en rubbers etc= io 
Vaste blus: Samen met SRF vaste blusinstllatie afgenomen en goed bevonden. Electrisch waren er een aantal storingen deze zijn opgelost. 
Hoofdmotor: Same met PON een endoscopie: SB draaiuren rond de 26000 (niet afgelezen) Kleppen ingeslagen afdichting nog goed. Wel 
vuilopbouw klepstelen. Afgesproken dat binnen 1 jaar een koprevisie moet plaats vinden. Voeringen zagen er nog goed uit. Eigenaar 
overweegd om beide motoren te reviseren 
BB hoofdmotor: Draaiuren ongeveer gelijk aan SB: kleppen ook ingeslagen maar op de voeringen van cilinder 1,2 en 4 behoorlijke 
poetsvlekken en toch voorzover zichtbaar beginnende krasvorming. Binnen drie maanden moeten de kppen en voeringen gereviseerd 
worden 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 

Datum: 7-2-2019 	IR: 32 	 Inspe 	) 
Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
07-02-201(1_0)(2 M:232; Schriftelijke afmelding constructie stortkoker en plaatsing terugslagklep. Zie correspondentie en opmerkingen. 

Datum: 5-2-2019 	IR: 31 
	

Insp:( )(211  
Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 
Omschrijving: 
05-02-20 
	

B31; SW Damen, Harlingen schriftelijke afmelding schroefasspeling BB-zijde; 0.9 mm. 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191. 
2500 80 De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 469 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: ((~)ILENT.NL  

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afini9ten'e ven Injralnuentur en it'enersinet 

0418 

Datum: 29-1-2019 	IR: 30 	 bnp: 

Korte omschrijving: Vervolginspectie 
Omschrijving: 
29.01-201 	830; 
Stortkoker; Lassen en constructie visueel bekeken buitenom en door ballast en void BB-zijde; één spant nog aan te helen (opm) en 
resterend in orde. 	• 
Constructie zwenkarm; H-balken in verlengde spanten void BB-zijde en bovenzijde in verlengde dek. Gezien toepassing constructie in orde. 
Gewichten en zwaartepunten worden doorgegeven, maar gezien ruime stabiliteltsconsdities van geringe invloed. 
DZ-vervolg; grote speling roerhakbussen, opdracht loopt, Damen. Inzetting BB-zijde; zie opmerking 30.4; bij renovatie visruim te verhelpen. 
Datum: 23-1-2019 	IR: 29 	 e) 
Korte omschrijving: droogzettind reparatie 
Omschrijving: 
schip ziet er goed uit onder water aan buitenzijde' is met name aan de voorkant het zink vrij ver weg ( 20% over) naar achterschip ( 80 % 
over) is zink nog goed aanwezig. Met name bij achterschip is verflaag op somige stukken slecht en wordt bij geplekt maar rest van schip 
wordt nog niet geverft dit tm slechte weersomstandigheden. Romp verder goed, geen bijzonderheden, beunkoelers zine er ook goed uit. 
BB schroef is gedemonteerd om te worden opgelast, deze zit in verlengde van stortkoker dus slijt sneller dan SB schroef. Stortkoker was 
lekgeraakt door zandslijtage daardoor is de BB pipeduct gedeeltelijk gevuld met zand dit wordt nu allemaal verwijderd. En er komt een 
verwijderbare slijtplaat in de pijp tervoorkoming lekraken. Verder is men een aantal lensleidingen met dikwandige pijp te vervangen , 
schipper let er op dat inwendige lijding diameters niet verminderen met huidige situatie. 

Datum: 31-8-2018 	IR: 28 	 insp.( ,  

Korte omschrijving: restpunten afname 
Omschrijving: 

(1 	stpunterl van rapport 27 afgenomen. Certificaten geviseerd. 

Datum: 22-8-2018 	IR: 27 

Korte omschrijving: Jaarlijks 
Omschrijving: 
22-08-201 	R 27; 
RA; Goedgekeurd dol; 07-08-2018 
RV; JIOB 07-08-2018.HRU doe; 04-2019 
JI; Va AF-X jaarlijks gekeurd door SRF doi; 20-07-2018, brandblussers + reddingsvesten JBB doi; 17-08-2018, verbandksit is ter keur JBB ; 
nieuwe medicijnen verwacht 24-08-2018, proeflensen op visruim 2 pompen in orde, proeflensen op lens BB-zijde pompkamer in orde;56 
zijde verstopt?(zie opm), nav+vis+Nuc, Heklicht ter plaatse gerepareerd, hittemelder kombuis, rookmelder MK-A 5B, wachtalarm en 
doorschakeling, ruitenwisser, luchthoorn, IAMSAR 2016, visruim bligealarrn, pompkamer bilgealarm, bilgealarrn IVIK-SB, vuurpijlen 6x 07- 
2021, 1x XXL OLP, LOP doe 2021, Jongema kraanboek laatste Inspectie 27-07-2018, 
CFK; JI 20-07-2018 geen lekkages. 

Datum: 11-1-2018 	IR: 26 	 Insp() 
Korte omschrijving: schade roerkoning 
Omschrijving: 
11-1-201 	IR 26 
schip ligt droog hm loskomen roerkoning BB roer a dat sieepkor onder het roer terecht was gekomen. schip kon prima met ander roer 
naar huis komen. 
enige schade ( deuken aan huid en BB straalbuis door zuigpijp. eigenaar wil op die plaatsen slijtplaten plaatsen staal er onder is dik 
genoeg dus geen probleem. 
aroeras geklopkt in positie geen enstige slingering geconstateerd wel een lichte beschadiging op as dit wordt weggeschuurd en mogelijk 
bij volgende DZ roer trekken voor controle daar is mogelijk nog nader contact over. 
BB schroefas speling gemeten 053 mm speling, het lijkt er op dat aanpassing vetkanaal het probleem heeft opgelost. 
romp ziet er verder goed uit zink nog voor 70% aanwezig . 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van M(r asn-ncturtr en Water.laot 

Insp: 

0418 

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)(2q)RLENT.NL 

Datum: 	 IR: 

Korte omschrijving: HISTORIE 
Omschrijving: 
cc; eigenaar 010)(2eiPmeromar.nIttlk  jgPoutlook.com  

31-8-201V0)(2025 
SA: contact gehad niet eigenaar en werf Na controle metingen blijkt dat het smeervet gat van de achterlagers niet op de goede plaats zat 
waardoor het achterlager geen &gen vet kreeg. Het enigste vet dat er bij kon komen kwam via het voorste lager. 
Morgen 1-9-2017 worden de aangepaste achterste lagerbussen ingetrokken en slingering van de assen gecontoleerd. na  plaatsen van de 
schroefen gaat het schip weer te water. 
1-9-2017 komt er ook een monteur om de keerkoppeling te controleren, rapport volgt. 

30-8-201/10)(2« 24 
SA: achterste lagers van beide schroefassen zijn in zeer korte tijd extreem ingesleten waarbij de schroeven de onderkant van de 
straalbuizen konden raken. 
Het lijkt er op dat de beide vetsmeerapparaten onvoldoende hun werk,doen maar de bemanning heeft wel bijgehouden hoeveel vet er 
verbruikt werd. 
Het verbruik is normaal te noemen 1 bus per twee weken. 
OOk met werf gesproken voor plaatsen assen , er is destijds vet doorgepompt voor controle of overal vet komt voordat de assen werden 
geplaatst. 
bij laatste inspectie deze week vond men de opbrengst van de vetsmeerapparaten laag, monteur vetsmeerapparaten gaat de nieuw 
geplaatste vetsmeerappaten. 
Voor trekken ver versleten achterbussen is eerst gecontroleerd of de assen niet slingen, dit was maximaal 0,03 mm dus ruim binnen de 
norm, voor monteren schroef wordt de slingering van beide assen nogmaals gemeten. en in protocol gebracht door de werf. 
speling voorste lagers in schroefas koker SB 1,1 mm BB 1,7 mm op een schroefasdiaeter van 120mm 
Doordat de assen behoorlijk hebben doorgehangen ook axiaal speling van trustlagers J  stuwlagers gecontroleerd. 
SB 0,07 mm en BB 0,2 mm vanafnieuwbouw moet het tussen de 0,06 en 0,14 mm zijn. Volgens leverancier nog wel acceptabel te 
draaien indie olie en filter schoon zijn van BB reductiekast. Bemanning zou filter trekken en smeerolie aftappen en vervangen. 
Achterbussen worden nu verbust en 31-8-2017 weer geplaatst, afgesproken dat alles vooraf nog gemeten wordt voor uitsluiting van 
fouten. 
Uiterlijk bij volgende DZ moet de BB reductie kast minmaal geendoscopeerd worden. 

27-6-201?10)(20223 
SSinw: Schip Is tegen paalopgevaren en SB wordt er een stuk uit de huid genomen , stringer heeft roestschade en wordt ook vervangen, 
huid is ter plaatse gemeten en een iets groter stuk wordt vervangen . Onderdeks enkele spantjes op paar kleine gaatjes deze worden ook 
vervangen. 
Ballast tanks bekkene SB achterste tank wat roestbulten maar geen echte intering geaccepteerd. 
CFK: systeem wordt deels vervangen dus nu nog niet gekeurd 
JAARL: blussers gekeurd 06-2017, vuurrpijlen doe 2018, Vaste brandblus installatie gek 26-6-2017, kompas gekeurd mei 2016, 
noodverlicting getest en in orde. zeekaart 2017, bilge alare in orde, snelafsluiters werken, vlotten zijn gecontroleerd juni 2017 ( lste jaar), 
lampjes overlevingspak doe 2021, brandklep MK bakboord is ter reparatie. wacht alarm werkt goed. 
DZ: schip ziet er goed uit, planning in komende maanden te stralen en opnieuw te verfen daarom nu geen verfbeurt. schroeven in orde 
geen bijzonderheden. 
In verband met nieuwe wetgeving met betrekking tot ballast water in overleg met NSI ballast systeem aanpassen nieuwe wetgeving van 
kracht medio september 2017. 
KK: belde keerkoppelingen bekeken, SB prima, BB enkele streepjes geen invloed op goede werking. 
WT: 513 motor ongeveer 21770 draaiuren, hoonnerf tot boven in zichtbaar alleen op 12 uur ietsglad bovenin. alleen cilinder 5 onderin 
poetsvlek, CAT wil volgend jaar deze cilinder nog bekijken, rapportage hiervan is dan voor NSI voldoende. kleppen zien er goed somige 
licht vuil. 
BB motor ongeveer 20700 draaiuren idem aan 58 motor alleen hier zit een plekje onderin bij cilinder 1 . 
motoren weer geheel endoscoperen rond juni 2019. 

02-09-2010 0)(2 ,51R 22; 
INW: Twee keer brandstoftank open voor inspectie (BB en 513 aan void) en constructie in orde. Tanks warden schoongemaakt voorvertrek. 
Belde tanks redelijk vies, laagje drab onderin de tank. Inwendig afboeken op 05-2015 (IR14). 
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ILT Scheepvaart 
Postbus 16191 
2500 BD De Haag 
Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
T: +31 (0)88 489 00 00 
F: +31 (0)70 456 40 40 
E-Mail: l(10)(20ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Alinislerie Van Infivstnientur en Waterstaat 

0418 

20-5-2016 0)(2 )2 21 
pompmotor: Nieuwe pompmotor MAN geplaatst met nieuwe reductie kast, motor type 2866LXE40 serie nr 39044398074442 279 kW 
bij 1800 rpm 
start/ stop MK en brug weren koelwater temp werkt op 98 C komt ook door op brug ,smo werkt en komt door op brug. 

18-05-20100)(2 0120; 
INW: Void en ballasttank 5B en BB open. Beide ballasttanks vertonen wat slechte plekken, deze bij volgende DZ herstellen.Voids in orde, 
enkel BB wat roestplekjes tegen dek, wordt volgend jaar tegelijk met ballasttanks nagelopen. 
Rest: Rapporten rookmelders, schroefas en kraanboek worden opgestuurd. Kompas gaat er af ter keur. 
Cerificaten: Nieuwe set certificaten kan worden afgegeven. 

12-5-201610)(2eijk 19 
DZ: onderwaterschip in orde, zink nog voor ongeveer 70% aanwezig . Stortbuis ( BB op ongeveer/3 van voorschip , recht naar beneden. 
diverse lassen ingeteerd, wordt nog opgelast. 
SA: assen zijn gemonteerd en koppelflensen zijn door werf geblauwd , werf zou verklaring opmaken. schroefen komen pas 's middags dus 
eind van de dag nog controleren. SB as passing schroef voorste deel voor 90% achter 80%, BB voorste deel conus 90% achterste deel 
70%. 
assen gemerkt met anker, eigenaar zou nog AB anker DJ 12-09-2016 er in slaan. 
schip waarschijnlijk zaterdag te water. 
WT en KK: overleg gehad met motoren leverancier motoren zouden ivm injectors nog een jaar mogen , daarom besloten de motor 
volgend jaar te endoscoperen en dan ook de KK tegelijk 

29-04-201q 	Qt18; 
Assen gezien bij Hempenius. Tekening wordt aangepast en naar ILT gestuurd. Passing schroef en koppelflens nog niet kunnen controleren. 
Dit dient nog te gebeuren op de werf tijdens DZ. 

19-04-201t?, «2011217; 
Vandaag bij Exova te Emmen het materiaal voor de nieuwe schroefassen gekeurd op rek en treksterkte. Beide assen van C45 en in orde 
voor rek en treksterkte. Zie testrapport Exova voor uitkomsten. 

iiintzetyrn 	F(16; 
Info APR; schip gaat later droog. (planning 04-05-2016) DZ 5 jrl is vorig jaar begonnen nu alleen nog de restpunten daarvan. Info Ad] 
RA; Radio is goedgekeurd door RH. Rapport volgt morgen per email (gesproken met surveyor RH 

	
io}ge) 

Vernieuwing; Meggertest dd; 06-06-2014 Installatiebedrijf H.J. de Vries/Koudum; in orde, LOP doe; 09-2016 (nieuwe lampjes reeds besteld, 
nieuwe vuurpijlen doe; 01-2019 6x, Nieuwe OLP te dragen met reddingsvest, Marcus Lifenet aan boord, MOB oefening wordt echter door 
schipper uitgevoerd dmv zuigbuis, gaat sneller, DVD instructie wordt nog bekeken, luchthoorn, wachtalarm + doorschakeling, NVL vlotten, 
NVL MK-ers, NVL pompkamer, 3x SOS afsluiter pompkamer, visruim 
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Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructur en Milieu 

Netherlands Shipping Inspectorate 

Elektrische voorzieningen motoren visserij - juni 2014 

Toepassing: 

Schepen gebouwd na 1989, <45m. Motorvermogen >220 kW en <2250 kW, D<300 mm 

1. Startsysteem elektrisch: 2 accusets met omschakeling die niet parallel mogen staan 
2. Alarmsysteem: Dubbele voeding met automatische omschakeling. 
3. Alarmering en beveiliging gescheiden systemen met aparte sensors. 

Monitoring: 

232561 



(10)(2e) @ILenT.ni] 0421 To: 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 9/24/2019 3:34:01 PM 
Subject 19-09-24 EIAPP/TECNFILE/WT nav IR 35 
Received: 	Tue 9/24/2019 3:34:01 PM 

Beste  (-10)(2e' 

We hebben gezocht en de formulieren gelukkig gevonden. 
De aanmeldingsformulier motor was ergens anders opgeslagen en worden nu morgen gelijk gekeurd als het goed is (na 2,5 jaar) 
De EIAPWIECHN.file staan op de 0 schijf in de map tekeningen, dus die moet je kunnen vinden. 

Groetjes  (10)(2e) 

231937 



0422 To: 	Werktuigbouw teki 	(10)(29) 	@ILenT.nl] 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent 	Tue 9/24/2019 3:07:10 PM 
Subject 19-09-24 TER KEUR Aanmelding voorstuwing HA 36 
Received: 	Tue 9/24/2019 3:07:10 PM 
doc18714420170203145143.pdf 
doc18714120170203145101.pdf 

Hoi mannen, 
Deze aanmelding ligt al ter keur va 06-02-2017! 
Zouden jullie deze met SPOED willen keuren. 
Groet, 
(10)(2è 
Van: visserij 

Verzonden: maandag 6 februari 2017 10:46 
Aani 10)(2~  (10)(20  ) - ILT 
Onderwerp: TER KEUR: Keuringsresultaat EIAPP Certificaat HA 36 

Hoi 
Aub keuren. 
ID 26000 
HA 36 
APR 646635 
Tevens kun jij doorgeven of het behandelschema aangepast kan worden. 

(112t2f3- 

Groetjes,  (10X20 

231938 



SE 
EROM SAR 

B.V 
is intended for the use of the addressee and may co ntain information that is p 

-0422 
8ehardelscherna 

Aanvraag gegeven 
3 Object info 

ID 
Vismerk. 
Scheepsnaam 
Type schip 
Categorie schip 
Bruto tonnage 69 
Lengte 69 
Klassebureau 
T arief type schip 
T wiel categorie schip 
Anniversary date 

3 Aanvraag 
Aanvraagnummer 
Aanvraagreden 
Sectie 

Statistieken 
Openstaande activiteiten 	4 
Openstaande certificaten 
Openstaande documenten 	11 
Aantal incomplete merels 
Aantal vastgestelde regels 	1 
Aantal niet vastgestelde regels 15 

":17.,) Niet verlopen certificaten 
Verlopen certificaten 

646635 
Wijziging v 
Visserij 

Waarde 1y J Activiteiten 
Activiteit 	 !Voortgang 
Afname hoofdmotor 	 !Voorlopig 
Controle stabiliteit 	 'Voorlopig 

3  
Deadweightcontrolelhelingproef 	'Voorlopig 

1~111111111~15~~111111~ 

	I 
Certificaten 

1 
SJp:ilement inre-nat,crial air Poilution Prever Voorlopig 

sersvaarturg (...  

2E090 
HA 36 
SCHILLHOfRN 
VISSERSVAARTUIG 
>. 24 rn < 45 rn 
251 
37;1 

Divisie Scheepvaart 
NIET-GEKLASSEERD VI 
>= 24 m 
17.05-2011 

!Debiteur 

Documenten 
Document 	 Voortgang 
Aann-ieldingsfornadier voorsti.minosinstallatie 	bellardeling 
Alarmlijsten technische instdatie 	;Voorlopig 
Elektrisch schema hooldmotoden) 	!Voorlopig 
Klassecertificaat NOx 	 1Voorlopig 
Proefstandverslag 	 Voorlopig 

egt 

	1 

Geregistreerde documenten 

Map Document  Resultaat 	Datum inzending  Extern nummer 
0E-02-2017 

Afdrukken i Liereabseerde yen 1 Ontvangstbevestiging eoordelen 

Van: 	(10(10)(2e) [  (10)(2e) @meromar.nl] 
Verzonden: vrijdag 3 februari 2017 14:56 
Aan: visserij 
Onderwerp: RE: Keuringsresultaat EIAPP Certificaat HA 36 

Goedemiddag (40)(2e)  
In de bijlage de gevraagde documenten. 
Alvast een goed weekend gewenst. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

v9ieged and/or confide raai. you are not the intended recipient, you 



are hereby notfied that any cfissemination, cilstribution or copying of the informaton contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. if you h0422 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

»Mb 
'halt San SAUS 

wrirsplataht 

Van: visserij [ 
	

(10)(2e) 	@ILenT.nl] 
Verzonden: woensdag 25  januari 2017 16:56 
Aan: 	(101(10X2e)  410)(26@meromar.nl> 
Onderwerp: Keuringsresultaat EIAPP Certificaat HA 36 
Geachte 	(10)(2e)  
Graag verwijs ik u naar de bijlage voor het keuringsresultaat. 
Met vriendelijke groeten, 

(10)(2e)  
Medewerker Toezicht 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
postadres: Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 

bezoekadres Rijksinspectiekantoor: Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW Zwijndredit 

T 088 489 00 00 
E (10)(20~ 
Voor  meer informatie over Vergunningverlening Zeevaart verwijlik_ugraag naar onze website. 
Van: (10;(10)(2e) `(10)(2e) ©meromar.n11 

Verzonden:  maandag 23 januari 2017 16:45 
Aan:(10)(2e) A. B.  (10)(20 ) - ILT 
Onderwerp:  FW: EIAPP Certificaat 

H o (1[.9)(2,) 
Hoe is het? 
Bijgaand (eindelijk) de mail van Vink... 
Kun je hier wat mee? 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

MEROMáR 
s 

rijs message is intended for the use of the addressee and may contain information that is p rivileged andior co nfidential. if you are not the intended recipient, you 
are hereby notfied that any cussemination, distribution or copying of the informadon contained in this message is strictiy unauthorized and prohibited. H you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

bh> hm, ~or 
114t Va San SAUS 

~omga 3411 

Van: Sander Langenberg 	(10)(2e) 	@vinkdiesel.n1] 
Verzonden: maandag 23 januari 2017 15:05 
Aan: 	(10;(10X2e) (10)(2e)emeromar.nl> 
Onderwerp: EIAPP Certificaat 
Goedemiddag0)(20  
Soms duren dingen langer dan verwacht en soms veel langer. 
Bijgaand (eindelijk) het EIAPP certificaat van de door ons geleverde MAN dieselmotor. 
Het origineel wordt u uiteraard per post toegezonden, doch een digitaal exemplaar is veelal ook handig, 
Met vriendelijke groet, 
Vink diesel bv 
Sander Langenberg 

(1) : :oom r,  860 
: Postbus 62 - 3360 AB SLIEDRECHT 

231938 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat ,„„0422 
afzender te melden en het bericht fe verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het 
elektronisch verzenden van berichten. 	• 

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

231938 



j23053988 

j Sliedrecht 

j 3361AR 	j Sliedrecht 

j Nederland 

^ • - 
vinkdiesel.n1 

0424 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Meiden 
Gegevens hoofd- en hulpmotoren 
(>130 kW) vissersvaartuig 

Met dit formulier geeft u de motorgegevens op van uw schip. 	 Stuur het formulier naar. 
Stuur bij dit formulier ook één van de onderstaande formulieren mee: 	Stuur het formulier ingevuld naar Postbus 16191, 5500 EiD Den Haag of 
- 	Het formulier "Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij nieuwbouw", naar het e-mailadres: visserij@ilent.nl  
• Het formulier "Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij invlaggen" 
- 	Het formulier "Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserij- 

methode" 	 Meer informatie 
088 489 oo oo j www,ilent.nl 

Als het afgestelde vermogen van de voortstuwingsinstallatie afwijkt 
van de oorspronkelijke fabrieksinstellingen dat moet de fabrikant op 
dit formulier verklaren dat met het voorgenomen afgestelde vermogen 
de installatie bedrijfszeker kan blijven werken binnen de daarvoor 
geldende specificaties. 

1 	Gegevens eigenaar 
1.1 	(Handels)naam 	 Meromar ShippIng B.V. 

1.2 KvK-nummer 	 L 50459805 

1.3 E-madadres 	 (Matenetomat.n1  

2 	Gegevens vaartuig 
2.1 Scheepsnaam 	 Schilihorn  

2..2 Vismerk 

3. 	(Handets)naam 

3.2 KvK-nummer 

3.3 VestigIngsadres 

3.q 	Postcode en plaats 

3.5 tand 

3.6 	Naam contactpersoon 

3.7 Telefoonnummer(s) 

3.8 E•mailadres 

I HA 36 

3 	Gegevens fabrikant hoofdmotor 
j Vink diesel bv 

ity.173 o2 1 1 van3 

232584 



0424 

Melden Melden gegevens hoofd- en hulpmotoren ()no kW) 
vissersvaartuig 
Inspectie Leefoingeving en Transport 

intsurfe von Infrasourand ~reu 

4 	Gewenste leverancier hoofdmotor 
(liandels)naam 

KvK-nummer 

Vestigingsadres 

Postcode en plaats 

tand 

Naam contactpersoon 

Telefoonnummeris) 

E-malladres 

42.  

4.3 
4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Gegevens motoren 
Vul de gegevens in die gelden ddr eventtrefe.aanpossingen aanliet motorverinogeri. 
Gebruik de bolornrnen 2.3 en VO Ot hulpmotoren met:neer det1130 &1,V. 

53 	Betreft het een hermotorisering? k Ja 	Q Nee  

5.2 	Wordt het vermogen aangepast? Q Ja, te reduceren naar 

O la, te verhogen naar 

Nee 

kW 	(alleen de vragen van paragraaf 5 voorzien van een * beantwoorden)  

kW 	(alleen de vragen von paragraaf 5 voorzien von een * beantwoorden) 

5.3 fabrikant noofd- en hulpmotor 	1MAN Nutzfahrzeuge 

54 	Bouwjaar. motor * 	 1201E1 

5.5 Motortype 	 D28661.XE40  

5.6 Motornummer * 	 1390.4439.807.4442 	1 	 1   I 

5.7 Motorvermogen in KV en PK * 	1279 kW / 379 pk 	L 	 i  
5,8 	Bednifstoerental vissend * 	11.800 	 I 	 1 

5.5 	Bedrigstoerentalvrijvarend * 	11.800 	 I 	 1 	 I  

5.10 Aantal cilinders 	 16  

531 Diameter cilinders slag (mrn) 	1128 x 155 	 1  

5.1z z-cact of 4-tact 	 14-takt   1 

533 Fabrikant oplaadturtitne 	 18Orgwarner 	 1  

5.14 Koelinedium 	 1Glyco 	1  

5.15 Gemiddelde effectieve druk (pe) 	115,5 bar 	 1 	 1  

536 Maximale vertnandingsdruk 	1 not specified 	 1 

5.17 Startinrichting: lucht of 	 !Elektrisch, 24 volt, 5.4 kW 
elektrisch 

518 Aantal en inhoud (L) luchtvatert 	nvt  

535 Werkdruk 	 l nvt  

5.zo Capaciteit startbatterij (ah) 	12x 220 Ah 

In te vullen door de Inspectie Leeforngeving en Transport 
Datum binnenkdrnst 	 APR RegistraReAummer 	 ID-nummer 

lite 73 	1 °van 

232584 



(10)(2e) B. 	Handtekening fabrikant '10)(2e 

0424 

Meiden Melden gegevens hoofd- en hulpmotoren (ri3o kW) 
vissersvaartuig 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Mini:nuk vart Infrastreduar en Milieu 

6 	Gegevens omschakel richting 
> 	In geval van hennotatisering ar aanpassing ma tani•ermagen maft hier bedoeld de ornheerintichting na aanpassing motor 

5.1 	Soort omschakeling chting 	Cl Direct omkeerbaar 	■ Keerkoppelinf  

6.2 	Fabrikant ornschakelinrichting 	ITwin Disc  

6.3 Type 	 Marine Geer  

6.4 Reductie 

6.3 Fabrikant schroef 

6.6 	Diameter schroef 

7 	Bijlagen 

	

7,1 	Stuur de volgende bijlagen mee 	- Torsie trillingsberekening (niet voor hulpmotoren) 
- 	Zegelplan (in 4-voud. niet voor hulpmotoren) 
• Elektrische schema's 
- Alarmilisten 
• Klassecertificaat m.b.t. NOx (voor motoren >130 kW) 
• Technical file 

8 	Verklaring fabrikant 
De voortstuwingsinstallatie kan met het voorgenomen afgestelde vermogen bedrijfszeker bleven werken binnen de door 
ons gestelde en geldende specificaties. 

	

8.1 	Plaats en datum 	 130.05-2016 Harlingen 

? 3 62 I pan '3 

232584 
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Debiteur 

IV  Wi 	Aanmeldinasformulie 
Map 	Document Resultaat Datum inzending  Extern nummer  Aantal kopieen 

06.02-2017 

Behandelschema 
	 1 .731.21 5  

Activiteit 

11. 

Activiteiten 

Documenten 

Alarmlijsten technische installatie 
Elektrisch schema hoofdmotorfen) 

Voortgang 
!Voorlopig 
VoorloPig 
Voorlopig 

Voorlopig 
Voorlopig 

Debiteur 

Geregistreerde documenten 

Aanvraag gegeven 

0.  Object info 
ID 
Vismerk 
Scheepsnaam 
Type schip 
Categorie schip 
Bruto tonnage 69 
Lengte 69 
Klassebureau 
Tarief type schip 
Tarief categorie schip 
Anniversary date 

Aanvraag 
Aan'..raagnummer 
Aanvraagreden 
Sectie 

Statistieken 
Openstaande activiteiten 
Openstaande certificaten 
Openstaande documenten 
Aantal incomplete regels 
Aantal vastgestelde regels 
Aantal niet vastgestelde regels 

Niet verlopen certificaten 
4: Verlopen certificaten 

1), 

fFacturatiemoment -kar; 4. 
I Niet factureren 	N 
Niet factureren 	N 
Niet factureren 
Niet factureren 	N 

Facturatiemoment Aa 
Niet factureren 	N 

n g 
Verplicht Facturatiemon1  
J 	Niet facturere 

Niet facturerer 
Niet facturerer 
Niet facturerer 
Niet facturerer 

en El — 

Waarde 

26090 
HA 36 
SCHILLHORN 
VISSERSVAARTUIG 
>=24m<45rri  
251 
37,1 

- Di, isie Scheepvaart 
NIET-GEKLASSEERD VI.. 
>. 24 m 
17-05-2011 

646635 
'Wijziging vissersvaartuig 
Visserij 

11 
0 
1 
15 IN 

I

N  
N 

Afname hoofdmotor 
Controle stabiliteit 
D eadweightcontrolelhellingproef 
Proefvaart 

1  

Certificaten 

Voorlopig 

Certificaat 
	

Voortgang 
	

Debiteur 
Supplement international air pollution prevel. Voorlopig 

Document 
	

Voortgang 
Aanmeldingsformulier voorstuwingsinstallatiej In behandeling 

Klassecertificaat N Ox 
Proefstandverslag 

I 	I  

Voorlopig 
Voorlopig 

Afdrukken 	i Gerealiseerde uren  Beoordelen I 	Ontvangstbevestiging Suiten 

232585 	  



0426 To: 	• meromar.n1V0X2e@meromar.nl] 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 9/30/2019 2:27:27 PM 	. 
Subject 19-09-30 GEKEURD Aanmelding voorstuwing HA 36 
Received: 	Mon 9/30/2019 2:27:28 PM 
26090 HA 36 Pompmotor aanmeldinq.pdf 
26090 HA 36 Brief pompmotor aanmeldinq.pdf 

Geachte 	(10)12e)  
Graag verwijs ik u naar de bijlage voor het keuringsresultaat. 
Ik verzoek u deze mail met bijlage door te sturen naar uw opdrachtgever van dit project. 
Met vriendelijke groet, 

„(19)  
Medewerker toezicht 

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

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

T 088-4890000 
Et104• ilent r 	leut nl 
Van: 	 meromar.nl] 

Verzonden: vrijdag 3 februari 2017 14:56 
Aan: visserij 
Onderwerp: RE: Aanmelding voortstuwingsinstallatie HA 36 

Goedemiddag 
In de bijlage de gevraagde documenten. 
Alvast een goed weekend gewenst. 
Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 
Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

(1Q)(243) 

MEROMAR 
SE B.V. 

This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is p rivtieged andlor confidentie!. if you are not the intended recipient, you 
are hereby nofified that any cfisseminatio n, distribution or copying of the information co ntained in this message is strictly unauthorized and prohibited. 1f you have 
received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the message from your system. 

	

- 	I 
11 »A> mar,  ee pasops RAM 

	

Nut 	e• 1015 

231939 



0427 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrostnictuur en Milieu 

Melden 
Gegevens hoofd- en hulpmotoren 
(>130 kW) vissersvaartuig 

Met dit formulier geeft u de motorgegevens op van uw schip. 	 Stuur het formulier naar, 
Stuur bij dit formulier ook één van de onderstaande formulieren mee: 	Stuur het formulier ingevuld naar Postbus 1619n, 250080 Den Haag of 
• Het forrnulier"Aanvraag certificate.n vissersvaartuig bij nieuwbouw" 

	naar het e- mailadres: visserif@ilentni 
• Het formulier "Aanvraag certificaten vissersvaartuig bij invlaggen" 
- 	Het formulier "Melden wijziging vissersvaartuig en/of visserij- 

methode" 	 Meer informatie 
088 489 oo oo 1 vintrocilent.n1 

Al het afgestelde vermogen van de voortstuwingsinstallatie afwijkt 
van de oorspronkelijke fabrielcsin.stellingen dat moet de fabrikant op 
dit formulier verklaren dat met het voorgenomen afgestelde vermogen 
de installatie bedrijfszeker kan blijven werken binnen de daarvoor 
geldende specificaties.  

1. 	Gegevens eigenaar 
1.1 	(Handelsinaam 	 lyeromar Shipping B.V. 

Ia KvK-nummer 	 L50459805  

ta E-madadres 	 (g)321§meromar.n1 

Gegevens vaartuig 
2.1 SaleePSnaarn 	 iishinhorn  
2.2 	Vismerk 	 !HA 36  

p tsiandelsynaam 

3.2 KvX-nummer 

3.3 Vestigingradres 

3.4 	Postcode en plaats 

3,5 tand 

3.6 	Naam contactpersoon 

3.7 Teiefoorinummer(s) 

3.8 t-maitadres 

3 	Gegevens fabrikant hoofdmotor 
1 Vink diesel bv 

23053988 

Sliedrecht  

j  3361AR 	iSliedrecht 

1 Nederland  

KM4.1~-1  

I  (  it> 
	

@vinkdiesel.n1 

037302 %MI; 

232589 



0427 

43 	(H andels)naam 

4.z KvK-nummer 

4.3 Vestigingsadres 

4.4 Postende en plaats 

4 ,5 Land 

4.5 Naam contactpersoon 

4,7 Telefoonnummerts1 

4.8  E-maitadres 

Meiden Melden gegevens hoofd- en hulpmotoren (>13o kW) 
vissersvaartuig 
Inspectie Leefomgevingen Transport 
Ministerie vantntrasouceuere  

Gewente leverancier hoofdmotor 

5 	Gegevens motoren 
> 	Vul 0 gegevens in die gelden vaar eventuele aanpassingen (Mint motorvermogen. 
> 	Gebruik de kolommen 2.3 ene voor hulpmotoren met meer dan 13o 

5.1 	Betreft het een hermotorisering? 

5.2. Wordt het vermogen aangepast? 

5,3 Fabrikant hoofd- ecohulpmotor 

5.4 Bouwjaar motor *  

5.5 Motortype 

5.6 Motornummer * 

5.7 	Motorvermogen in kW en PK * 

5.8 	Bedrilfstaerental vissend * 

5.9 Bedrijfstoerental vrijvarend * 

5t0 Aantal cilinders 

5.11 Diameter cilinder x slag (mm) 

5.12 2-t act or 4-tact 

5.13 Fahr:kant oplaadturbine 

Koelmedium 

535 Gemiddelde effectieve druk (pe) 

5.16 Maximale verbrandingsdruk 

5.17 5tartinrichting: lucht of 
elektrisch 

5.15 Aantal en inhoud (1) luchtvaten 

5.g Werkdruk 

5.20 Capaciteit startbatterij (ah)  

SI Ja 	0 Nee  

O Ja, te reduceren naar 	 kW  (alleen de'vragen van paragrao(5 voorzien van een * beantwoorden)  

CI Ja, te verhogen naar 	 kW. ..(alleen de vragen von paragma(5 voorzien van een * beantwoorden) 

Nee • 

1MAN Nutzfahrzeuge 

12616 
	

1 

D2866LX£40 

1390.4439.807.4442 
	

I 	 i  

1279 kW / 379 pk 	 I 	 1 .  

11,800 	 i 	 I 	 I 

11.800 	 I 	 1 	 1  

6 	 1 k 	 1 	  

1 128 x'155  

14-takt 
	

1 

Borgwarner 

1Glyto  

1 Elektrisch, 24 volt, 5.4 kW 

tivt  

1nvt 

12 x 220 Ah 

115,5 bar  

I not specified 

In te vullen door de Inspectie Leeforngeving en Transport 
Datum bnnenkarnst 	 APR Registratienummer 	 to-nummer 

bid 73 ot 1 = van 3 

232589 



8.z. Handtekening fabrikant 

0427 

Melden melden gegevens hoofd• en hulpmotoren (>13o kW) 
vissersvaartuig 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie von infrostrutsuur <n Milieu 

Gegevens ornschakelrichting 
> 	In geval van hermoionsering of aanpassing motorvermogen wordt hier bedoeld de omkeerinrichting na aanpassing motor 

CI Direct omkeerbaar 
	

■ Keerkoppeling 	 

Lftnrin Disc 

1Marine Gear 

6,1 Soort omschakelinrichting 

6.2 	Fabrikant ornschakelinrichting 

6.3 Type 

6.4 Reductie 

6.5 fabrikant schroef 

6.6 Diameter schroef 

7 
7.1 	Stuur de volgende bijlagen mee 

Bijlagen 
• Torsie trillingsberekening (niet voor hulpmotoren) 

Zegelplan (in g•voud. niet voor hulpmotoren) 
- 	Elektrische schema's 
• Alarmiesten 
- 	kiassecertifica at mht NOx (voor motoren >13o kW) 

Technical file 

Verklaring fabrikant 
De voortstuwingsinstallatie kan met het voorgenomen afgestelde vermogen bedrijfszeker blijven werken binnen de door 
ons gestelde en geldende specificaties. 

4.r 	Plaats en datum  [20-05-2016 Harlingen 

vief 

• 

Netherlands Shipping Inspectorate 
Sailing area: 
ID nr: 26090 
APR nr: 646635 
Number of remarks: 
Handled by: 	(10)(2e) 

Approved 
Remarks, if any, are given in the 
attached document. 

Date: 25-09-2019 

kt., 73 os 1 3vans 

232589 
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Meromar Shipping B.V. 
Celciusstraat 15 
8861 NE Harlingen 

ILT/Vergunningverlening 
Intake en afhandeling 
Scheepvaart 

Westelijke Parallelweg 4 
3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 
T 088 489 00 00 
www.11ent.nl  

Ons kenmerk 
26090 / 646635 

0428 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

>Retouradres Postbus 16191 2500 BO Den Haag 

Datum 	25 september 2019 
Onderwerp SCHILLHORN 

NR 
	

Omschrijving 	 Resultaat 	Opm 

Aanmeldingsformulier 	 Goedgekeurd 	0 
voorstuwingsinstallatie/Ad3 

Hoogachtend, 

Afdeling Vergunningverlening 
Kopie aan : De afdeling inspecties Visserij 

Pagina 1 van 1 
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(10)(2e) (Office) < (10)(29) 1@yesbv.nl> 

To: 	(10)(10)(2e)  Meromar Seafoods B.V.' 
From: 	visserij 
Sent 	Thur 8/29/2019 8:40:33 AM 
Subject RE: Afspraak voor revisie Cats C18 
Received: 	Thur 8/29/2019 8:40:00 AM 

10)(2e @meromar.nl] 
	 0429 

Goedemorgen  00;  (10)(2e) 

Hierbij bevestig ik u dat ILT een afspraak voor onderstaand heeft gepland op woensdagochtend 11 augustus 2019 te Yerseke, 
Mocht deze datum niet schikken vemeem ik dat graag z.s.m. van u. 

Met vriendelijke groet, 

1pxg 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Intake en Afhandeling Zeevaart 

Postbus:1619112500 001DENHAAG11 
13C111a WIMS: ItitInternite Paigtetweg 4133.311W1 /Windt edit 

T (+31) 088 4890000 
E l(10)(20ilent.n1 

Voor meer informatie over Vergunningver lening Zeeva ar t verwijs ik u graag naar onze website 

Van: 	(101(10)(2e)  I Meromar Seafoods B.V. <10)(201@meromar.nl> 
Verzonden: woensdag  21 augustus 2019 14:10 
Aan: visserij <(10)(29) @ILenT.nl> 
CC:(10)(25goutlOok.com; HA 36 1 Meromar Seafoods B.V. 	gmeromar.n1>; 
Onderwerp: Afspraak voor revisie Cats C18 

Goedemiddag, 

Zoals vanmorgen besproken met(l0)(24P)(2e) 	hierbij het verzoek om langs te komen voor de revisie van de Caterpillars C18 op de 
HA 36 

Naar verwachting zal de HA 36 bij machinefabriek (10)(2e) voor de deur liggen vanaf 6 sept tot 14 sept. 

Mochten er verder vragen zijn dan horen we dat graag. 

Best regards, un saludo cordial, met vriendelijke groet, 

Would you like to know more about Meromar Seafoods? 
Have a look at our company brochure. 

MEROMAR 
This message is intended for the use of the addressee and may contain information that is privileged and/or confidental. 1f you are not the intended recipient, you 
are herebv nofified that any clissemination, distribution or copying of the information contained in this message is strictly unauthorized and prohibited. If you have 
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received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete the massage from your system. 
	 0429 
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0430 To: 	coordinatievise -(1.0)(29)  	@ILenT.n1];(10)(2e ) (10)(2e) 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent 	Mon 7/19/2021 10:05:23 AM 
Subject RE: YE 118 FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 
Received: 	 Mon 7/19/2021 10:05:25 AM 

(10)(20) )- ILT[ 	(10)(20) 	@ILenT.n11 

Hallo 	  
Heb jij in aanvulling op de aanvraag nog andere stukken van dit dossier, zoals het besluit? 
Groet, im 

an: coordinatievis 
Verzonden: woensdag 14 juli 2021 14:42 

190 
Aani  
CC(  

- ILT 
Y(2,3)  ) ILT 

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

Dag (wol, 
N.a.v. jouw vraag: hierbij de aanvraag. 
Ik ga nog na of het besluit ook te vinden is. 
Overigens doet het team van  ..:110X2'9);? de bemanningszaken. Zie cc. 
Met vriendelijke groet, 
(lo)(ge) (1Q)(20))(20)"-91 
Teamleider Vergunningverlening Vissen); Scheepsmetingen en Erkenningen 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Vergunningverlening Scheepvaart 

Westerlijke Parrallelweg 4 1 Zwijndrecht 

) - ILT < @ILenT.nl> 

Postbus  16191 1 2500  BD Den Haag 
*-I-31 (0) WO,  

11 Ma - Di - Do - Vrij 9 - 1 7 / Wo 9 -  12 

(11:04 	i1. 11á 	- ILT < 	ogg 	elLenT.nl> 
Verzonden: maandag 18 januari 2021  16:31 
Aan: coordinatievis 	 , `(10(29):-:--1 01LenT.nl>  
Onderwerp: YE  118 FW:  Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 

Van: visserij <CIOng4)@ILenT.nl> 
Verzonden: maandag 18 januari  2021 11:38  
Aan: 	(10)(2e) 	- ) - ILT < 	(10)12e) 	lLenT.nl> 
CC10)(2"24  (1010)(201)  - ILT < 	(10)(2G) 	ILenT.nl>; 	(10)0e, 
Onderwerp: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 

Goedemorgen (10)(2e), 
Zou jij zo vriendelijk willen zijn om bijgevoegde aanvraag in behandeling te nemen? 
Met vriendelijke groeten, 

Ondersteunend Medewerker toezicht 

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

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

T 088-4890000  
E 	Dalent nl  
Van: @damen,com> 

Verzonden: vrijdag 15  januari 2021 14:41 
Aan: visserij <(10)(29)@IlenT.nl> 
Ce: 0400)(200)(2®)  - ILT < 	;OP @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 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. 
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Voor het oude afgegeven certificaat gold voorheen een vrijstelling voor de 4e gezel voor een vaargebied tot 15mijl. (zie bijgaanc.Q403  
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 • 	0)(2e) 	(direct) 
e-mail : I (10)(2e) ladamen.com   

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Member of the Dare,enShipyarag Group 
Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (0) (10)(2e)  
Fax . +31 (01 (10)(2e) I 
E-mail :1 (10)(2g) 1g„damen.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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0431 To: 	(10(Afi)(2 (1(410)(28) - 1111 	(10)(2e) 	LenT.nl] 
Cc: 	visserij (10)(2e)(621LenT 'In-   (10)(2e) 10)(2e 10)(2  - 	(10)(2e) 	©ilent nl] 
From: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Sent 	Mon 3/22/2021 1:39:27 PM 
Subject 21-03-22 Problematiek m.b.t. vrijstellingen bemanningssterkte visserij 
Received: 	Mon 3/22/2021 1:39:30 PM 
Besluit ontfieffinos- en vriistellindsverzoek Noordland.pdf 
correspondentie Sober m.b.t. vriistellinq.pdf 

Goedemiddag 09)(24 
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 met 
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 vermelden 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: 

VBij 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. 

V 2Bij het verlenen van een vrijstelling kunnen beperkingen warden opgelegd. 

V 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; 

V d.de maximale tijd die op zee mag worden doorgebracht. 

~Or !',.44» 	indien men dan voldoet aan de eisen kan men zonder onze 
tussenkomst gebruikmaken van eze vrijste ing 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 vanigij(0) over dit onderwerp. 
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0431 (10)(2e) 
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Verg unningverlening 1 Ma rktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

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

vvww.ilent.n1 
ePilent.n1 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Prioriteit: 

(11:)12er 14(10)(20- ILT  
(10)(2e) 	lal 	(10)(2e) 	1 ILT' I (10)(2e)110)(ZeIL:_11.1, 

FW: Afwijzing vrijstelling visserij - cuaitepx uesluit 
donderdag 25 februari 2021 19:21:11 
jmaae001.ong 
imade0.ong 
intagetung 
Concgguit vrtistelling dccx 
opaAanvraao+vriistellingen-i-verldarincien en etc Ddr 
Hoog 

(10)(2e) 	ILT 

(10)(2e 

Hol ~ij, 

Wij hebben met elkaar van gedachtes geWiSseld inzake jouw onderstaande vraagstelling. Wij hebben 
samen met(EintirgieJn onze nieuwe collega op scheepvaartgebiedMIX9)(ge)  (inzet een dag per week 
scheepvaartzaken naast haar primaire REACH-werkzaarnheden). 

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.:t-DaarneaSt:IS'eerr \ier:Wijzing-baar heeWObrid,Villigelljfi«':ii:rritirSChtorlil4lit'rOhtier 

gg.444eMbleh. ,̀aaniirIVel"PaSatek-dle 	 graagniet:ineer:kli0OPénln,.-11.0)(?0 ,1 	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 Regelma 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 beslutt zeevarenden daal het oir) artikel, 3 Heel concreet 
gaat het dan om artikel 3 lid 1 (verwijst naar artikel 16 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 ifl-OIT2iij, trek ik deze conclusie). 

3. Zoals ik jou telefonisch uitlegde, kloot het niet dat de vorige ontheffing terecht zou ziin 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 
zeevarenden is geen grondslag voor het verlenen van een ontheffing. Het is niet verkeerd om 
een passage te wijden aan 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/HEUZ 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). 
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Ik ga er vanuit dat ik je, illull2eflop dit moment afdoende heb geïnformeerd. Je mag met je nieuwe 
concept afi.vijzingsbesluit nogmaals voor een lees-check bi,~210n mij aankloppen. 

Mocht je toch nog vragen hebben, bel vooral en anders mail maar (betrek ajb ook altijd(rUlraMeh je 
mailing - vis.serijvragen pakken wij samen op totdat onze nieuwe collega ter vervanging van (10)(2e) 
is ingewerkt). 

Groet vani110)(2eij 
PI: 	 

accent Scheepvaart 
(Binnenvaart primair' Zeevaart en Visserij achtervang 
Gevaarlijke Stoffen' Handhavingsbesluitenl Awbi 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 
VRIJDAG: 
Vrij 

Van: I 	(10)12e) 	I) - ILT 	(10)(2e7--P ILenT.n I> 

Verzonden: dinsdag 23 februari 2021 14:40 

Aan: I 	(10)(2e) , D -IIT 	(10)(2e) 	p IlenEnl> 

Onderwerp: Afwijzing vrijstelling visserij - concept besluit 

Goedemiddage10)(2el) 

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 antil<el 4 yan et besluit zeeviSvaartbemanning, 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 
garnalenkotters 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 

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(t10)( 81E20 I 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). 

Heb jij nog suggesties of verbeterpunten aan de hand van mijn besluit? Ik heb in overleg met de 
aanvrager geen voornemen gestuurd. 

Met vriendelijke groet, 

)(2et 	I 
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 
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Vergunningveriening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leeforngeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M +12*-1-10xzer~  
ricritgeï `~teiteSlt nl  

www ilent nl  

Goedemiddag(110)(2e1) 

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(MMover 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 

p0TM 

Van:1  	(10)(2e) 	- ILT <51 	(10)(2e) 	OlLenLrlt> 
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 16:26 
Aan: I 	(10)(2e) 	I) - ILT <rtetiard.rnastenbroekOILenl,n1X,1rP  H ((gn(Zeji-  ILT 

<Bene.PaLipiLentfil>  
Onderwerp: FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 
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Hoi  1110112e1 

Dit is een schelpenzuiger met nautische vaargebieden 5 (30 'nijp 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 wat je moet besluiten. Misschien overleggen 
met Hetty? 

lkilMiebenieuwd naar de uitkomst. 

Met vriendelijke groet, 

(10)(2e)  
Inspecteur/medewerker toezicht 

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

Westelijke Parallelweg 41 33.31 EW1 Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 F3D1 Den Haag 

T 088-4890000 
E fTWatInitent.n In ~aard nl 
Ik werk niet op woensdag 

Van: L__ 	(10 2e 	) 

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 09:57 

Aan:1 	0/(2e) 	- 1LT <1. 	(10)(2e) 	=r ilenrnl> 
Onderwerp: FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Ha lo0X2 

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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Vissi 	 tuigen met een lengte (L) van 24 nieter tot 45 meter 

Vaargebied 	 Beperkt Beperkt 	Beperkt 	Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

Lengtelmi 	 224 	224 <45 	z24 	k24 <45 	224 <45 	z24 <45 	k2.4 <45 
<45 	 < 45 

Vetrnogen[kW) 	 <750 	2750 	21,125 	<750 	.2750 	4.125 	23.000 
<1.125 	<3.000 	 <1.125 	<3.000 	<6.000 

Schipper zeevisvaart 	 i 	1 	 7 	 1 	 1 	 1 

PIV.Schipper zeevisvaart 	1 	1 

Stuurman werktuigkundige 	 1 	1 
zeevisvaart 

Wachttopend gezel z vvisvaart. 	2 	2 	2 	 2 	2 	2 	2 

Gezel zeevisvaart 

Wat zie ik over het hoofd? 

Met vriendelijke groet, 

(10)(Ze)  
Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

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

M 
ELI 	 aa..151e..Latta 
www heit n(  

Van: visserij 4f10X20011..enInl> 
Verzonden: maandag 18 januari 2021 11:38 
Aan: f 	if0)-(20 	1) - ILT 	LID T(2-0- 	011erfEnt> 
Ca( 	d 	 (1910)(24) - ILT 	(10)12e) pllentrd>;1 	(10)(2e) 	- ILT 

10 Ze 	1 	T > 

Onderwerp: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Goedemorgen 	 Ze J, 

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 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

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

T 088-4890000 
Ea~e.0111 

232742 



0433 

Van.  MifluM201 I <to rn. de.vgtte (0 dame n 	> 
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:41 
Aan: visserij <1 (10)(2e) 	p n en  ili› 
Gei:110001 H. Q0)(24)) - 1LT <J t1 ovitirr011en T. 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 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 30iVlijl. 
Voor het oude afgegeven certificaat gold voorheen een vrijstelling voor de 4e gezel voor een vaargebied 
tot 15mijl. (zie bijgaande bijlagen) 
Daar er voorde rest 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) 

	
1 

tel. 	 1 (direct) 
e-mail  ~LLUI  e 	damen,com  

Kaaskant Shipyards 
Stellendam 

ï<iernber of tht Daiz}zn Shigyara GI-oup 

Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (0)187 -491477 
Fax 	: +31 (0)187- 493112 
E-mail  l Uitlet^—,  amen eorn 

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 attachrnent(s), without 
copying, forwarding, disclosing or using it in any ether 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 Cornmerce under number 
23028057 

232742 



tel. : 
	(-10)(2e) 

	
(direct) 

e-mail : 
	

(10)(2e) ;[@damen.com   

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Merilber of the DantenShipyarck Group 

0434 To: 	(10)(29) @hetnelnl[ (10)(29)  @hetnet.n1 	(10)(2e) < 1@damen.comi (10)(2e) 	damen.com] 
Cc: 	visserij[(10)(29)@ILenTnl]; NSI-STCWI (10)(2g) 
From: 	NSI-STCW 
Sent 	Thur 3/18/2021 1:55:55 PM 
Subject FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 
Received: 	Thur 3/18/2021 1:55:56 PM 
Besluit ontheffings- en vilistellinosverzoek Noordland.pdf 

Geachte 	tIPX2er:54 
Mijn excuses dat het antwoord even op zich heeft laten wachten. Als bijlage treft u ons besluit aan met betrekking tot het 
ontheffingsverzoek van de YE 118 (Noordland). 
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 

(.10)(2é)::  
(10)(2e) 	@ilent.nl 

www.ilent.nl  
Van:  (10)(2e) 	 @damen.com> 

Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:41 
Aan: visserij <M20 
CC:10)(2100)(24 0)(2e) - ILT <  (110k @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 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 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) 

Deltahaven 40. 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (0) 	(10)e) I 
Fax : +31 (0( (10X2e I 
E-mail:1 (10)(2g)  Cdamen.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 

231945 



tailent.nl 

0436 To: 	coordinatievis (10)(29) @ILenT.nl] 
Cc: 	("O)(200)(2e 10)(2e) - ILT[ 0)(20  ©ILenT nl] 
From: 	(1C/)(2e)  i10)(2040X2gij - ILT 
Sent 	Tue 3/2/2021 12:26:52 PM 
Subject YE 118 EN YE 243 bemanningscertificaat YE 118 versus YE 243 
Received: 	Tue 3/2/2021 12:26:53 PM 

Hoi collega's, 
Ik was afgelopen vrijdag aan boord van de YE 243 voor een jaarlijkse inspectie. Het hebben onder andere gesproken over de 
bemanningscertificaten. Het is voor mij niet uit te leggen dat de ye 243 wel met drie man (15 mijl) mag varen en de ye 118 niet. 
De ye 243 heeft vorig jaar nieuwe certificaten gekregen en dan zou het kunnen zijn dat ze de aankomende jaren nog met drie 
man kunnen varen en de buurman niet. Het lijkt me verstandiger om een lijn te trekken. 
Met vriendelijke groet, 

10)(2e 

:10)(2€ (10)(2e) inspecteur/surveyor 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Netherlands Shipping inspectorate (Marine and Fishery) 

Flag State 

Vergunningverlening Zeevaart 
ILT/Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 

postadres: Postbus 16191 2500 BD I Den Haag 
bezoekadres: Westelijke Parallelweg 4 1 3331 EW 1 Zwondrechti 

T (+31) 088 4890000 

F (+31)  

M 

wwwilent.n1 

hLtps://1Miter.com_L_#!/InspectieLen1  

231946 



(gptient,n1 

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

M I -,•°A10Xge)171.t1  
' (10)(2e)  

VAVV1 ilent nl 

Van: @IlenT.nl> 

0 Van: 	(10)(2e) 	) -  ILT < @ILenT.nl> 

0437 (10)(2e) 	)-ILT[  
) - ILT 

Sent 	Ed 2/5/2021 5:26:07 PM 
Subject RE: Aanvraag ontheffing 4e gezel 
Received: 	ni 2/5/2021 5:26:00 PM 

To: 
From: (10)(2e) 

(10)(2e) 	bILenT.n11 

Hoi 	 
Op verzoek 	10)(2e)e) 	wordt het 13C voor de YE 118 met 3 man niet meer afgegeven, omdat de wet Zeevarenden hierin 
niet voorziet. Hij heeft dit al aangegeven bij 
Maar de wet voorziet ook niet in een juiste bemanningssamenstelling voor de gehele mosselvloot (55 schepen). Voor deze groep 
schepen is de samenstelling, die nu is aangevraagd voor de YE 118, wel afgegeven (vgb 6 met 3 man, schepen groter dan 24 
meter) 

broeties 
j10)(2e)  

(Van:
k  

(10)(2e) 	) - ILT 
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 12:01 
Aan: 	(10)(2e) 	) - ILT 
Onderwerp: RE: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Thx (10)(2e), met wie was afgesproken om het niet meer op het BC te vermelden? (puur zodat mijn verhaal compleet is) 
Met vriendelijke groet,  
	(10)(2é) 	'"I 
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 

(jo)(go  

Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 16:26 	 
Aan: r 	(10)(2e) 	) - 1LT < 	(10)(2e) 	1@llenT.n1>(;10k2 /10)(2 0 	- ILT ~e) i@ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Hoi (10)(28), 
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  (10)2e)  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 wat je moet besluiten. Misschien overleggen met 
Ik ben benieuwd naar de uitkomst. 
Met vriendelijke groet, 

,5.-110 e) 
Inspecteur/medewerker toezicht 

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

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

T 088-4890000 

Ik wer< niet op woensdag 

(10)(20 

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

	(10)(2e) „::j,  @ILenT.nl> 
Onderwerp: FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

Ha 
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 

231947 

(19)(20) 



Beperkt 

re24 
<45 

<750 

Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

;:r24 <45 	k24`45 	ael <45 

2750 	k1.125 	3„0400 
<1.125 	<3,0« 	<6,000 

2 

0437 Vissersvaarangen met een lengte 	in 24 meter tor 45 meter 

Beperkt 	Onbeperkt 

24 	z24 <45 
45 

_ 
750 

Schippe.r zeevisvaart 

Plv-sthipper zeevlsvaart 

Stutirman-werktuigkundlge 
reevlsoart 

Wachtlopend gezel zeevisvaatt 

Gezel zeevisvaaft 

Vaargebied 

Lengtelmj 

VermogerrikWi 

Wat zie ik over het hoofd? 
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 

11  I 	 (10)(2e) 	I  
1 	(10)(2e) 	Inilent.n1  
www.tlentni 	 
Van: visserij <(10)(291@ilenT.rd> 

Verzonden: maandag 18 januari 2021  11:38  

ceing 	)(I (1010)(24 -  ILT < 	(10)(2e) 	 (10)(2e) 	) - ILT < 	(10)(2e) 	@ILenT.nl> 
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 toezicht 

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

Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 41 3331 EW1 Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 BD1 Den Haag 

1 088 4890000 
Enrailent nl  
lfrif:  (10)(2e) < (10)(2e) @damen.com> 

Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:41 
_..— ser '   (10)(20@lLenT.n1>  

CCC0)(2910)(2gil 0)(2e) - 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 30Mijl. 
Voor het oude afgegeven certificaat gold voorheen een vrijstelling voor de 45  gezel voor een vaargebied tot 15 mijl. (zie bijgaande 
bijlagen) 

231947 



0437 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)(2o) 
(10)(2e) 
	

(direct) 
(10)(2e) 1(c dam en com  

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Member of the Urnen Shipyarde, Group 
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)(2e)  
E-mail :1 (10X2g) la!damen com  

tel. 
e-mail 

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 

231947 



(10)(2e) 	@ILenT.n11(10)(200)(2e:10)(2e) - ILT[ (10)(26)  @ILenT.nl] 0438 (10)(2e) 	) - 
) - ILT 

Sent 	Fri 1/22/2021 4:26:00 PM 
Subject FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 
Received: 	Fri 1/22/2021 4:25:00 PM 

To: 
From: (10)(2e) 

Aanvraao+vrilstellincien+verklarinoen+en+aanvullende+certfficaten+vissersvaartuio rev 1.odf 
imaue0.pnq 
imaoe1_pnq 

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 :;:::(t0)(2e)::i'inu voornemens is om "alle omissies in de Wet Zeevarenden voor de Visserij op te pakken, is besloten dat 
dit schip alleen een 1BC krijgt met 4 man (schipper, pk schipper, 2 wachtlopende gezellen). Daarom vraagt de eigenaar 
vrijstelling aan voor"de 4° man", zoals hij op zijn vorige BC had. 
Ik hoop dat het zo duidelijk is, ik zou nu even niet weten wat je moet besluiten. Misschien overleggen met 
II00)(29benieuwd naar de uitkomst. 
Met vriendelijke groet, 

Inspecteur/medewerker toezicht 

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

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

T 088 4890000 
E40)(29 ii~1~ 
Ik wed< niet op woensdag 
Van: 	)(2(1r 	) - ILT 

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 09:57 
Aan: 	(10)(250n  ) - ILT 
Onderwerp: FW: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

(10X29).,  

Ha  (1(1)(2a) 
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 
thssersvnartulgen met een lengte co van 24 meter tot 45 meter 

Vaargebled 

Lengteirnj 

VermogenlIkWj 

Schipper xeevisvaa+t  

Plv-schipper zeevisvaart 

Stuurman- w4 r kt rtgkundlge 
zeevisvaart 

Wachtfopend gezet zeevisvaart 

Gezel zeevisvaart 

Wat zie ik over het hoofd? 
Met vriendelijke groet, 

(10)(g0  

Beperkt 	Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt 

124 	224 <45 	224 <45 	e24 <45 	224 <45 
< 45 

	

21.125 	<750 
	

1.125 	23.000 

	

<3.000 
	

3.000 	<6.000 

2 

Beperkt Beperkt 

224 	224 <45 

<45 

<150 
	

1150 
<1.125 

2 

Inspecteur Scheepvaart Binnendienst 

Vergunningverlening / Marktvenster Leefomgeving en Scheepvaart 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

231948 



Ce101(S2 (1010)(24 - ILT < 	I, 10)(2a) 	@lLenT.nl>; 
Onderwerp: Aanvraag ontheffing 4e gezel 

- ILT < 	0)(2e) 	@lLenT.nl> 1 2e) 

0438 Westelijke Parallelweg 4, 3331 EW Zwijndrecht 
Postbus 16191 / 2500 BD / Den Haag 

M  I 	(10)(2e)  
1 	(10)(2e) 	1@ilent.n1  
www,ilent.ni 	 
Van: visserij < 	(2g)(PllenT.nl> 

Verzonden: maandag 18 januari 2021 11:38  

Aan: 	(10)(2e) 	I) - ILT < 	10)(2e) elLenT.nl> 

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 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijksinspectiekantoor Westelijke Parallelweg 41 3331 EWI Zwijndrecht 
Postbus 161911 2500 B131 Den Haag 

T 088-4890000  
E 	ailent.n1 

(10)(2e) 

Van: 0)(2e) < (10)(2e  @damen.com> 
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:41 
Aan: visserij <(10)(2g)@ILenT.nl> 
CC 0)( 0)(20 (2e) - ILT <  0)(20)'- @ 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 30Mijl. 
Voor het oude afgegeven certificaat gold voorheen een vrijstelling voor de 4' 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 Ir 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)(2e) 	(direct) 
e-mail : j 19)(2eLipdamen.com   

Maaskant Shipyards 
Steilendam 

Pïensber of the Lumen Shipyardz Croup 
Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (01 (10)(20) I 
Fax : +31 (01 (10X2e),_ 1 
E-rnail :1 (10)(2g) 	pdamen.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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0442 
(10)(2e) @ILenT.nl] 

To: 	(10)(2e) 	- ILT[ 	(10)(2e) 	alLenT.nl] 
Cc: 	(10110(4 (1000)(2eb - ILT[ 	(10)(2e)  	@lLenT nl]; 	(10)(2e) 	) - ILT[ 	 
From: 	visserij 
Sent 	Mon 1/18/2021 11:38:20 AM 
Subject 21-01-18 Aanvraag ontheffing 4e gezel YE 118 
Re ceived: 	Mon 1/18/2021 11:38:23 AM 
Aanvraao+vriistellingen+verklarinoen+en+aanvullende+certfficaten+vissersvaartuio rev 1.pdf 
imapeO.pnq 
imacietpnq 

Goedemorgen (10)(2e) , 
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 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

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

T 088-4890000 
ilent.n1 

an: 	(10)(2e) 
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 14:41 
Aan: visserij 	 
CC:i0)(2*)(2.  0202 ) - ILT 
Onderwerp: anvraag 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 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)(2e) 	(direct) 
e-mail :I (10)(2e) Odamen coal 

Maaskant Shipyards 
Stellendam 

Member of the Darren Shipyarde Group 

Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam (The Netherlands) 
P.O. Box 12, 3250 AA Stellendam (The Netherlands) 
Phone : +31 (0) (10)(2e)  
Fax : +31 (0)1 (10X2e)  
E-mail:I (10)(2g) I©,4amen com  

This e-mail is confi denti al 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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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)(2glaILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0446 

lnspectiegegevens: 

le Inspecteur: 170)( 	e) RapportNr: 	13 	 Inspectieperiode: 	 1 

2e Inspecteur: 	 Periode(Cyclus): 	 2 

Insp. locatie: 	Kantoor 	 Inspectiedatum: 	28-10-2020 

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.((IOJf21)) 

7 	3 	Certificaten geviseerd 

8 	1 	Certificaten moeten nog geviseerd worden 

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 

12 	1 	rapport nac schriftelijke afmeldingen 

Uitgevoerde inspectie 

Uitstel: 
	

Uitgevoerd ijN: Uitsteldatum: 

Schriftelijke afmelding 
	

NVT 
	

28-10-2020 

Opmerkingen: 

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

10 	3 	HOMO: noodstop beide HOMO'S testen, rapportage mailen nr.: 	Voor einde 	Schriftelijk 	I_'. 
K10)(2OPilent.n1 	 inspectieperiode afmelden 

11 	1 	rapportage loadtest kraan insturen naar ILT 	 Voor einddatum Schriftelijk 
certificaat 	afmelden 

Verslag 
Datum: 28-10-2020 	Korte omschrijving: Schriftelijke afmelding 

Rapportage betreffende item 10.1 smo monster Kk ontvangen, rapportage aangepast 

231950 



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)(20ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

0446 

Datum: 21-10-2020 	Korte omschrijving: Schriftelijke afmeldingen 

Rapportage homo ontvangen. SA meting inclusief foto's conus 0.6 en 0,7mrn Zie o-schijf. Tevens foto's oefening marcus-lifenet en 
afstelling magnetisch kompas. 

Datum: 15-10-2020 	Korte omschrijving: Vernieuwing 5 jaarlijkse vaste blus en SA 

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 
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 drnv 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 omschrijvingk 0)(2e) 

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(1 0)(2 e.) 

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:( 

Beide hoofdmotoren geendoscopeerd met Maaskant Diesel (monte 
5B 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. 

231950 



To: 	(   - I L 	@ILenT.ril] 
From: 	visserij 
Sent 	Tue 10/27/2020 10:45:44 AM 
Subject FW: Important : S.O.S. Fluid Analysis results for EMPTY from PON-POWER 
Received: 	Tue 10/27/2020 10:45:45 AM 
2293556 YE-118 1.pdf 

Dag( 	) 
Hierbi een schriftelijke,afmelding waarom je hebt gevraagd in rapport 10. 
Groet  
Van: 

Verzonden: maandag 26 oktober 2020 08:29 
Aan: visserij 
CC: 
Onderwerp: Fwd: Important : S.O.S. Fluid Analysis results for EMPTY from PON-POWER 

Dames/Heren, 
Bij deze uitslag smeerolie analyse keerkoppelingen (2x), welke geinstalleerd zijn aan boord van de "YE118". 
Met vriendelijke groet, 

E2gq.  

0448 

Diesel Service Maaskant 
	Forwarded message----- 

Van: Caterpillar SOS Services 
Date: vr 23 okt. 2020 om 17:46 

cat.com> 

Subject: Important : S.O.S. Fluid Analysis results for EMPTY from PON-POWER 
To: < 	(10)(2e) 	CMgmaïl _com> 

Please do not reply to this email because this email box is not monitored. 
If you would like to respond by email send a message to : 

The information contained in this e-mail is confidential and may 
be subjected to legal privilege. If you are not the intended recipient, 
you must not me, copy, distribute or disclose the e-mail or any 
part of its contents or take any action in reliance on it. If ou have 
received this e-mail in error, please send a message to : 

precautions have been taken to 
ensure no viruses are present in this e-mail and the sender cannot 
accept responsibility for Toss or damage arising from the use of this 
e-mail or attachments. 

Any views expressed in this message are those of the individual sender, 
except where the sender expressly, and with authority, states them to be 
the views of PON-POWER. 

• ON-CAT.COM. 

ON-CAT.COM. All reasonable 

Lab Control Number: L120-50296-0113 
Jobsite: YE-118 
Serial Number. YE-118 MAASKANT OTHE 
Customer Equipment Number: YE-118 MAASKANT OTHE 
Compartment T2R00334-WAF344L-SCHEEPSKEERKOPPFT 
Sample Date: 16-OCT-20 12:00:00 AM 
Overall Alert Level: No Action required 
Interpretation Text Met de voor ons beschikbare informatie zien wij geen afwijkende waarden in dit sample. Let op: Het 

betreft hier een niet Caterpillar compartiment en dus hebben wij in vergelijking met een Caterpillar compartiment minder 
informatie beschikbaar (Voor meer informatie zie de laatste versie van Pon Power T1\444). 

URL: https://soswebmc.cat.comicat-sos/sample-details?sample=323680882  
231952 



0448 

Lab Control Number: L120-50296-0120 
Jobsite: YE-118 
Serial Ntunber. YE-118 IVIAASKANT OTHE 
Customer Equipment Number: YE-118 MAASKANT OTHE 
Compartment: T2R00335-WAF344L-SCHEEPSKEERKOPPFT  ING 2 
Sample Date: 16-OCT-20 12:00:00 AM 
Overall Alert Level: No Action required 
Interpretation Text Met de voor ons beschikbare informatie zien wij geen afwijkende waarden in dit sample. Let op: Het 

betreft hier een niet Caterpillar compartiment en dus hebben wij in vergelijking met een Caterpillar compartiment minder 
informatie beschikbaar (Voor meer informatie zie de laatste versie van Pon Power TM44). 

URL: https://soswebmc.cat.cona/cat-sos/sample-details?saraple=323680886  

231952 



SAMPLE ID MONSTER 
DATE 

16-Oct-20 I L120-50298-0113 

METER 
• ( HR ) 

17548 

METER OP 

FLUID 

17348 

FLUID 

CHANGE 
FILTER' 

CHANGE 
Cu Fe Cr Al Pb i Sn 

Y <1 <1  

Mn Ca K !Mo dr.I V Si ! Na Mg I 

a 489 563 <2 3925 o 1 <2 i_<1 

21p 38p 50E 

15 3 

MONSTER 

DATE 

16-Oct-20 

FILTER 

CHANGE 

0449 
PON-POWER - Ketelweg 20,3356 LE Papendrecht,0786420420, NEDERLANDS 

TELEFOON: 

Email: r (10){2 1a PON-CAT.COM  Web: www.PON-CAT,COM 

APPARATUUR SAMPLE INFORMATION CONTACT INFORMATION 

J 
MAASKANT SHIPYARDS 
DELTAHAVEN 40 
STELLENDAM 
3251 LC 
TELEFOON: 
FAX: 
Email: 771M  
nterp By: 	yVoilmuller 

KLANT EQUIP NUM: YE-118!!MAASKANT OTHE 

SERIENUMMER: YE-118_MAASKANT_OTHE 

MODEL: MARIN EGEAR_MARINEGEAR 

FABRIKANT: MARI N EGEAR 

BEDRIJFSNAAM: MAASKANT SHIPYARDS 

JOB SITE:YE-118 -MAASKANT 

AREA: 

REGION:  

VAK NAAM: T2R00334-WAF344L-SCHEEPSKEERKOP 

COMP SERIAL NUM: 

VAK MODEL. 

LABEL#: 

SHOP JOB NUM: 

SAMPLE TYPE: OIL 

MONSTER Scheepstijd (dagen): 6 

SAMPLE LOCATION : 

(10)(2e) 

No Comment Met de voor ons beschikbare informatie zien wij geen afwijkende waarden in dit sample. Let op: Het betreft hier een niet Caterpillar compartiment en 
dus hebben wij In vergelijking met een Caterpillar compartiment minder Informatie beschikbaar (Voor meer informatie zie de laatste versie van Pon 
Power TM44). 

LAB It 
L120-50296-0113 

PROCES 	22-Oct-20 
ATE 	  

WEAR/CONTAMINATION - AIDDMVIESFORMULATiON 

OIL FORMULATION - OIL CONDITION OIL CONTAMINATION 

MONSTER 

DATE  

SAMPLE ID  METER 

( HR )  

METER OP 

FLUID  

FLUID BRAND  FLUID TYPE  FLUID 

WEIGHT  

FLUID 

CHANGE  

FILTER 

CHANGE 
VI 00 OXI 	W 

17348 30 16-0c1-20 	L125-50286-0113 17348 	SHELL 	GADINIA AL  Y 	Y 	11 

METPLS-  lcipmb C 	Plumburn, Ca • Calcium, Cr - Chtomium, Cu • Com, Fe • bon, K • Potamitro Mg • Masocciurn, Mn.• Maingtmem, Ma. • Molybdenum, Na • Subiet, Ni • Maal, P • Phicephotus, Pb • Laad, 5 • Silicon, Sn • Tin, V 	Varacken, 2n = Znc 
VWO (05,1 • Mettolly 41000, TBN (mg KOK/g). Total Maa Number, ST • Soot, 051.  • Oeclation,W • Water. A • Antiftetoe,F • F001,1420 	• Percapt Wager, r,..Fc 	Percent Fuel Content, PGC"1 • Percent Glycol Content 

Opmerking: Daan enige» la badoeld eis hulpmiddel bij hN voorspellen van enaMenboha dillage. Gaan garende, siblibel d impliciet, wordt gentadempen bet falen van dl *uk van dir apparatuur of oen andendaM daarvan. 

232679 



pon 

(10)(2e) 

MAASKANT SHIPYARDS 

DELTAHAVEN 40 

STELLENDAM 

3251 LC 

TELEFOON: 

FAX: 

Email:1 	(10)(2e) 

APPARATUUR SAMPLE INFORMATION 

No Comment 

LAB tt 

L120-50296-0120 

PROCES 	22-Oct-20 
CATE 

SAMPLE ID FILTER 
CHANGE 

METER 
HR ) 

FLUID 
CHANGE 

METER OP 
El 111D 

MONSTER 
DATE 

17346 17348 16-Ort-2I3 	L120-50298-0120 

OIL FORMULATION OIL CONDITION - OIL CONTAMINATION 

FLUID BRAND FLUID TV PE SAMPLE ID FLUID 
WEIGHT 

METER 
HR ) 

30 17348 SHELL 	GADNINLA AL L120-50296-0120 

FLUID FILTER V100 OXI 
CHANGE CHANGE 

Y 	11 4  . 	N 

METER OP 
FLUID 

17348 

MONSTER 
DATE 

16-Oct-20 

OIL CLEANLINESS 

FLUT/ 	FILTER 	180 
CHANGE CHANGE 

6p 10p 14p 18p 21p 38p Bep 

10-Oct-20 	L120-50296-0120 Y 	Y 	20112 	34218 33 	7 5 386 5192 

SAMPLE ID MONSTER 
DATE 

0449 

riten) By: (10)(2eWollmuller  

PON-POWER - Ketelweg 20,3356 LE Papendrecht,0786420420, NEDERLANDS 

TELEFOON: 

Email: 1 	 (10)(2e) 	 i,),.PON-CAT.COM Web: www.PON-CAT.COM  

KLANT EDUIP NUM: YE-118, MARSKANT OTH E 

SERIENUMMER: YE11B_MAASKANT_OTHE 

MODEL: MARIN EGEAFLMARIN EGEAR 

FABRIKANT: MA.RINEGEAR 

BEDRIJFSNAAM: MAASKANT SHIPYARDS 

JOB S1TE:YE-118 -MAASKANT 

AREA. 

REGION: 

VAK NAAM: T2R00335-1/VAF344L-SCHEEPSKEERKOP 

COMP SERIAL NUM: 

VAK MODEL. 

LABEL#: 

SHOP JOB NUM: 

SAMPLE TYPE: OIL 

MONSTER Scheepstijd (dagen): 6 

SAMPLE LOCATION : 

Met de voor ons beschikbare informatie zien wij geen afwijkende waarden in dit sample. Let op: Het betreft hier een niet Caterpillar compartiment en 

dus hebben wij in vergelijking niet een Caterpillar compartiment minder Informatie beschikbaar (Voor meer informatie zle de laatste versie van Pon 

Panter TM44). 

WEAR/CONTAM1NATION • ADDITIVESIFORMULATION 

Cu e Cr Al Pb Sn Si Na 	Me Ni  V n Ca P Zn Mg 

<1 j <1 	 <I 
	 <2 3858 482 553 19 

METALS tamp, 	• Alurninum, Ca • Calcium. Cr • Chrongurd Cu • Cooper, Fe 	kon, K • Rola:slum, Mg 	Magnesium, Mn 	Monoxide.;  MO • Molybdenum, Na • Sodum, Ni • Niclul, P • Phosphorus, Pb • Laad, Si • Silicon, Sn • Tin, 1/ • Vergaan, Zn > Zino 

1/100 (cd„) • Vivcotty S  100C., TBN !mg 50185 • Total IBM Nurriber, ST • Socl, O>11 • Ovidadon, W = Water. Aa Antifieeze,F > Foel,H20 rfa) • Percent Waad. PFC 11%) • Percent Poel Content, PSC  01) = PermaS Glycol  Code,* 

Opmerking: D.* enalvself bedoeld da hulpmiddel bij hal voorspellen van dierherische sidage.'Seen garantie, expliciet d inpaciet, woedt gemaakt :eden het falen van at tuk van do apparatuur ce aan onderdeel daarvan. 

232679 



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))ILENT.NL 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

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 
	

70'1 

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

3 	Certificaten geviseerd 

8 	1 	Certificaten moeten nog geviseerd worden 

10 	1 	Schip heeft geen Luchtvaten, svp uit BRS halen. 	 ;01 
11 	1 	Een set nieuwe certificaten kan worden opgemaakt. Schip voldoet aan waterballast. Tekening is ingediend 	 ;01 

12 	1 	rapport nac schriftelijke afmeldingen 

Opmerkingen: 

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

10 	1 	KK: Smeerolie monster analyse laten uitvoeren, rapportage mailen nr: 	Voor einde 	Schriftelijk 	7 
~ilent.n1 	 inspectieperiode afmelden 

10 	3 	HOMO: noodstop beide HOMO's testen, rapportage mailen nr.: Voor einde 	Schriftelijk 
M21Pilent.nl 	 inspectieperiode afmelden 

11 	1 	rapportage loadtest kraan insturen naar ILT 	 Voor einddatum Schriftelijk 	 _J 
certificaat 	afmelden 

Verslag: 
Datum: 21-10-2020 

	
Korte omschrijving: Schriftelijke afmeldingen 

0450 

Inspectiegegevens: 
le Inspecteur: dipxg010)(2e)1 	RapportNr: 	12 	 Inspectieperiode: 	 1 

2e Inspecteur:   	 Reriode(Cyclus): 	 2 

Insp. locatie: 	Kantoor 	 Inspectiedatum: 	 21-10-2020 

Rapportage homo ontvangen. SA meting inclusief foto's conus 0.6 en 0,7mm Zie o-schijf. Tevens foto's oefening marcus-lifenet en 
afstelling magnetisch kompas. 

231953 
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