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Mannelijk/vrouwelijk
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en ‘zijn/haar’, maar dat geeft een gedwongenheid
die wij stilistisch niet verantwoord vinden. Het
werkt storend en afleidend op de leesbaarheid.
Daarom is er voor de mannelijke variant gekozen.
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Inleiding

◙ Havenbeveiliger
Een havenbeveiliger is een
beveiligingsmedewerker die gespecialiseerd is in
het werken in de haven.
In de Havenbeveiligingswet worden eisen
gesteld aan beveiligingsbeambten werkzaam bij
bedrijven die gevestigd zijn in een havengebied.

Naast diploma Beveiliger is één van
deze verplichte maatregelen dat
beveiligingsbeambten werkzaam in de haven in
het bezit zijn van het certificaat Havenbeveiliger
In artikel 14 van de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties een recherchebureaus
staan deze eisen beschreven:

Artikel 14
1. Personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder c, van
de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus verrichten, zijn in het bezit van
een certificaat ten bewijze dat zij met goed gevolg een door Onze Minister erkende cursus voor de
beveiliging van havenfaciliteiten hebben gevolgd.
2. Bij een aanvraag om toestemming, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, voor een persoon als bedoeld in het eerste lid, wordt
een afschrift van diens certificaat overgelegd.
3. Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld met betrekking tot de aanvraag van de
erkenning, bedoeld in het eerste lid, alsmede de intrekking van die erkenning.
4. Onze Minister stelt bij de regeling, bedoeld in het derde lid, de criteria vast op grond waarvan een
aanvraag voor de erkenning, bedoeld in het derde lid, wordt beoordeeld, alsmede de gronden voor
een intrekking als bedoeld in dat lid.
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1. ISPS code Wetgeving

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Verordening: Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en
havenfaciliteiten (PbEU 129);
b. richtlijn: de bij regeling van Onze Minister aangewezen richtlijn;
c. havenfaciliteit: havenfaciliteit als bedoeld in artikel 2, elfde lid, van de Verordening en artikel 3,
derde lid, van de richtlijn;
d. beheerder van een havenfaciliteit: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een havenfaciliteit in
beheer heeft;
e. havenbeveiligingscertificaat: certificaat als bedoeld in artikel 7, eerste lid;
f. haven: elk uit land en water bestaand gebied, met werken en voorzieningen ten behoeve van het
commercieel vervoer over zee, aangewezen krachtens artikel 1a, tweede lid;
g. havengerelateerd gebied: in de directe omgeving van een haven gelegen gebied of object, waarvan
verstoring van directe invloed is of kan zijn op de veiligheid van een werk of voorziening ten behoeve
van het commercieel vervoer over zee, aangewezen krachtens artikel 1a, derde lid;
h. veiligheidsniveau: een van de veiligheidsniveaus, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de richtlijn;
i. havenveiligheidsbeoordeling: een havenveiligheidsbeoordeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van
de richtlijn;
j. havenveiligheidsplan: een havenveiligheidsplan als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de richtlijn;
k. Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 1a

Reikwijdte

1. Deze wet is van toepassing op:
a. een haven waarin zich een havenfaciliteit bevindt, en
b. haven gerelateerd gebied, met uitzondering van militaire installaties.
2. Onze Minister wijst bij besluit havens aan.
3. Onze Minister kan bij besluit haven gerelateerd gebied aanwijzen.
4. Onze Minister houdt bij de aanwijzing van een haven en haven gerelateerd gebied rekening met de
resultaten van de havenveiligheidsbeoordeling.
5. Een besluit als bedoeld in het tweede of derde lid wordt door Onze Minister toegezonden aan de
desbetreffende autoriteit voor havenveiligheid.

◙ De Verenigde Naties (VN)
De VN is een internationale organisatie die zich
inzet voor het behoud van de internationale
vrede en veiligheid, de ontwikkeling van
vriendschappelijke betrekkingen tussen de

naties. De Verenigde Naties is opgericht in 1945
en telde toen 51 lidstaten. Op dit moment zijn
193 staten lid van de VN.
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◙ De Internationale Maritieme Organisatie (IMO)
Het belang van de zeescheepvaart voor de
wereldeconomie is enorm. Zo’n 90% van de
wereldhandel vindt plaats over zee.
Hiervoor staan zo’n 50.000 schepen
geregistreerd in meer dan 150 landen. In 1948
werd door de Verenigde Naties het besluit
genomen om een speciale afdeling op te richten
die de veiligheid van scheepvaart zou moeten
verbeteren. De Internationale Maritieme
Organisatie (IMO) werd formeel ingesteld
in 1959. De eerste taak was om een nieuwe

versie van het Internationale Verdrag voor de
beveiliging van mensenlevens op zee op te
stellen. Het is immers altijd erkend dat het
verbeteren van de veiligheid op zee het best
kan worden aangepakt door het ontwikkelen
van internationale voorschriften, die worden
nageleefd door alle zeevarende naties. Kort na
de oprichting ontstond er naast de beveiliging
van de scheepvaart de nodige aandacht en
verantwoordelijkheid voor het terugdringen van
vervuiling van het milieu door scheepvaart.

◙ Belangrijke wijzigingen
De activiteiten van de IMO zijn uitgemond in
een groot aantal internationale instrumenten.
Een belangrijk instrument is het Internationaal
Verdrag ter beveiliging van mensenlevens op zee
(SOLAS). In 2002 heeft de IMO een wijziging van
het Internationaal Verdrag voor de beveiliging
van mensenlevens op zee aangenomen
(SOLAS). De wijziging bestond uit speciale
maatregelen ter verbeteringen van de maritieme
beveiliging en uit een internationale code voor
de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten;
dit was de ISPS Code.

◙ ISPS Code
‘International Ship and Port Facility Security Code’
De afgelopen jaren is de wereld meer dan
eens geconfronteerd met daden van terreur.
Aanslagen hebben het besef doen groeien dat
het risico reëel is en het gevaar dichtbij kan
komen. Dit heeft wereldwijd geleid tot het

◙ ISPS Code Wetgeving
Met de Verordening 725/2004 betreffende de
verbetering van de veiligheid van schepen en
havenfaciliteiten, werd de ISPS Code omgezet
naar Europees recht en werd ze gelijktijdig van
kracht en bindend voor alle Europese lidstaten.
Een aantal regels uit het adviserende ‘deel B’
van de ISPS Code werden in Europa verplicht
gemaakt. In de Europese context werd de
verordening aangevuld met de Richtlijn 2005/65
EG betreffende het verhogen van de veiligheid
van havens. De richtlijn beoogt passende
beveiligingsmaatregelen voor de havens.
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aanscherpen van antiterrorisme maatregelen.
Zo ook in de maritieme sector zijn securityregels
en richtlijnen geformuleerd waaraan schepen
en terminals zullen moeten voldoen. Deze zijn
verwoord in de ‘International Ship and Port
Facility Security Code’, de ISPS Code.

Wet van 6 juli 2004 tot uitvoering van Verordening
(EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 31 maart
2004 betreffende de verbetering van de beveiliging
van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129),
alsook van andere besluiten van volkenrechtelijke
organisaties met betrekking tot de beveiliging van
havens (Havenbeveiligingswet).

