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Ombouw schip [VISMERK] als gevolg van het
pulsvisverbod

Geachte <naam>,
Volgens gegevens van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
verloopt uw pulsvisvergunning op 1 juni 2019. Zoals bekend heeft besluitvorming
in de Europese Unie geleid tot een pulsvisverbod.
Hierdoor moet uw schip op een aantal onderdelen worden aangepast. De
belangrijkste aanpassing is het vervangen van het pulstuig door het boomkortuig,
inclusief wekkerkettingen.
Zulke aanpassingen kunnen van invloed zijn op de certificering van uw schip of
schepen. In deze brief informeer ik u over de wijze waarop u nieuwe certificaten
kunt verkrijgen als dat nodig is.
Inspecties
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert alleen inspecties uit als er
sprake is van veiligheids- of milieurisico’s. De ILT komt dus alleen controleren als
het onduidelijk is of het schip na de verbouwing of aanpassing nog:
voldoende stabiel is;
voldoet aan de milieueisen t.a.v. de uitstoot;
veilig is voor de bemanning en de omgeving.
Eigen verklaring
Om te bepalen of sprake is van risico’s verzoek ik u om een ‘eigen verklaring’ in te
vullen en naar mij toe te zenden. Het formulier daarvoor vindt u als bijlage bij
deze brief. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of een inspectie nodig is.
Daarbij zijn twee situaties mogelijk:
A- Uw schip valt onder categorie 1 of 2 en alle vragen beantwoordt u met ‘ja’.
In deze situatie komt de ILT geen inspectie uitvoeren en ontvangt u
nieuwe certificaten (als dat nodig is).
B- Uw schip valt onder categorie 3. In deze situatie komt de ILT een inspectie
uitvoeren en wordt u verzocht contact op te nemen voor het maken van
een afspraak.
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Verzoek om begrip
Naar verwachting moeten in korte tijd veel inspecties worden uitgevoerd. De ILT
probeert vanzelfsprekend tijdig aan elk verzoek te voldoen. Dat zal helaas niet in
alle gevallen lukken. Ik hoop op uw begrip voor een soms langere wachttijd.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met visserij@ilent.nl of
088-4890000 (vragen naar team visserij).
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Met vriendelijke groet,

ing. J. van Ee
Teamleider Visserij, Scheepmetingen en Erkenningen
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