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RICHTLIJN 2005/65/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD
van 26 oktober 2005
betreffende het verhogen van de veiligheid van havens
(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1
Onderwerp
1.
Het hoofddoel van deze richtlijn is het invoeren van communau
taire maatregelen ter verhoging van de havenveiligheid ten aanzien van
dreiging van veiligheidsincidenten.
De richtlijn verzekert ook dat een verhoogde veiligheid in de haven ten
goede komt aan uit hoofde van Verordening (EG) nr. 725/2004 ge
nomen veiligheidsmaatregelen.
2.

In lid 1 bedoelde maatregelen omvatten:

a) gemeenschappelijke basisregels inzake havenveiligheidsmaatregelen;
b) een implementatiemechanisme voor deze regels;
c) de nodige mechanismen voor nalevingscontrole.

Artikel 2
Toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn behelst veiligheidsmaatregelen die dienen te worden
nageleefd in havens. De lidstaten mogen de bepalingen van deze richt
lijn toepassen op havengerelateerde gebieden.
2.
De bij deze richtlijn vastgestelde maatregelen zijn van toepassing
op elke haven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat waarin
zich een of meer havenfaciliteiten bevinden die onder een overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 725/2004 goedgekeurd veiligheidsplan voor
havenfaciliteiten vallen. Deze richtlijn is niet van toepassing op militaire
installaties in havens.
3.
De lidstaten stellen voor elke haven de grenzen vast voor de
toepassing van deze richtlijn, in voorkomende gevallen rekening hou
dend met de informatie van de havenveiligheidsbeoordeling.
4.
Voorzover de grenzen van een havenfaciliteit in de zin van Ver
ordening (EG) nr. 725/2004 door de lidstaat op zodanige wijze zijn
afgebakend dat deze precies overeenkomen met die van de haven, heb
ben de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 725/2004
voorrang boven die van deze richtlijn.

Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
1. „haven”: elk uit land en water bestaand gespecificeerd gebied, waar
van de grenzen door de lidstaat waar de haven zich bevindt, zijn
bepaald, met werken en voorzieningen ten behoeve van het commer
cieel vervoer over zee;
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2. „schip/haven raakvlak”: interacties die plaatsvinden wanneer een
schip rechtstreeks en onmiddellijk betrokken is bij acties die gepaard
gaan met de verplaatsing van personen of goederen, dan wel ver
lening van havendiensten aan of vanuit het schip;
3. „havenfaciliteit”: een locatie waar het schip/haven raakvlak plaats
vindt; daartoe behoren in voorkomende gevallen ankergebieden, lig
plaatsen en aanvaarroutes vanuit zee;
4. „instantie voor havenbeveiliging”: de door iedere lidstaat aange
wezen instantie die als contactpunt voor de Commissie en de overige
lidstaten dient en die de toepassing van de maatregelen op het gebied
van havenveiligheid in deze richtlijn faciliteert, de follow-up van die
toepassing verzorgt en daar informatie over verschaft;
5. „autoriteit voor havenveiligheid”: de autoriteit verantwoordelijk voor
veiligheidsaangelegenheden in een gegeven haven.

Artikel 4
Coördinatie met uit hoofde van Verordening (EG) nr. 725/2004
genomen maatregelen
De lidstaten zorgen ervoor dat bij deze richtlijn ingevoerde havenveilig
heidsmaatregelen nauwlettend worden gecoördineerd met uit hoode van
Verordening (EG) nr. 725/2004 genomen maatregelen.

Artikel 5
Autoriteit voor havenveiligheid
1.
De lidstaten wijzen een autoriteit voor havenveiligheid aan voor
elke haven die onder deze richtlijn valt. Een autoriteit voor havenveilig
heid kan voor meer dan één haven worden aangewezen.
2.
De autoriteit voor havenveiligheid is verantwoordelijk voor de
opstelling en uitvoering van havenveiligheidsplannen die zijn gebaseerd
op de bevindingen van havenveiligheidsbeoordelingen.
3.
De lidstaten kunnen een „bevoegde autoriteit voor maritiemebe
veiliging” krachtens Verordening (EG) nr. 725/2004 aanstellen als au
toriteit voor havenveiligheid.

Artikel 6
Havenveiligheidsbeoordeling
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat havenveiligheidsbeoordelingen wor
den uitgevoerd voor de onder deze richtlijn vallende havens. Bij deze
beoordelingen wordt naar behoren rekening gehouden met de specifici
teiten van de verschillende delen van een haven alsmede, wanneer zulks
volgens de betrokken autoriteit in die lidstaat van toepassing is, met de
naburige gebieden daarvan indien deze van invloed zijn op de veiligheid
in de haven, en wordt rekening gehouden met de uit hoofde van Ver
ordening (EG) nr. 725/2004 uitgevoerde beoordelingen betreffende ha
venfaciliteiten binnen de grenzen ervan.
2.
Elke havenveiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd met inacht
neming van ten minste de gedetailleerde eisen in bijlage I.
3.
Havenveiligheidsbeoordelingen kunnen worden uitgevoerd door
een erkende veiligheidsorganisatie zoals bedoeld in artikel 11.

02005L0065 — NL — 26.07.2019 — 002.001 — 4
▼B
4.
Havenveiligheidsbeoordelingen worden goedgekeurd door de be
trokken lidstaat.

Artikel 7
Havenveiligheidsplan
1.
Afhankelijk van de bevindingen van de havenveiligheidsbeoor
delingen dragen de lidstaten er zorg voor dat havenveiligheidsplannen
worden ontwikkeld, in stand gehouden en geactualiseerd. In de haven
veiligheidsplannen worden op adequate wijze de specificiteiten van de
verschillende delen van een haven behandeld en worden de uit hoofde
van Verordening (EG) nr. 725/2004 opgestelde veiligheidsplannen voor
havenfaciliteiten binnen de grenzen ervan geïntegreerd.
2.
In de havenveiligheidsplannen worden, voor elk van de verschil
lende in artikel 8 genoemde veiligheidsniveaus, vastgesteld:
a) de te volgen procedures,
b) de in te voeren maatregelen,
c) de te nemen maatregelen.
3.
Elk havenveiligheidsplan wordt ontwikkeld met inachtneming van
ten minste de gedetailleerde eisen in bijlage II. Waar en voorzover
passend omvat het havenveiligheidsplan met name veiligheidsmaatrege
len voor passagiers en voertuigen die gereed staan om in te schepen op
zeeschepen die passagiers en voertuigen vervoeren. In geval van inter
nationale zeevervoersdiensten werken de betrokken lidstaten samen bij
de veiligheidsbeoordeling.
4.
Havenveiligheidsplannen kunnen worden ontwikkeld door een er
kende veiligheidsorganisatie als bedoeld in artikel 11.
5.
Voordat deze havenveiligheidsplannen worden uitgevoerd worden
ze goedgekeurd door de betrokken lidstaat.
6.
De lidstaten zorgen ervoor dat toezicht wordt uitgeoefend op de
implementatie van veiligheidsplannen. Dit toezicht wordt gecoördineerd
met andere controleactiviteiten in de haven.
7.
De lidstaten zorgen ervoor dat er adequate oefeningen worden
verricht, waarbij rekening wordt gehouden met de in bijlage III ver
melde basiseisen voor veiligheidsopleidingsoefeningen.

Artikel 8
Veiligheidsniveaus
1.
De lidstaten voeren een systeem van veiligheidsniveaus in voor
havens of delen van havens.
2.
Er zijn drie veiligheidsniveaus, zoals gedefinieerd in Verordening
(EG) nr. 725/2004:
— Veiligheidsniveau 1: het te allen tijde handhaven van een minimum
aan passende beschermende veiligheidsmaatregelen;
— Veiligheidsniveau 2: het gedurende een bepaalde tijd handhaven van
passende bijkomende beschermende veiligheidsmaatregelen in ver
band met een verhoogd risico op een veiligheidsincident;
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— Veiligheidsniveau 3: het gedurende een beperkte tijd handhaven van
verdere specifieke beschermende veiligheidsmaatregelen, wanneer
een veiligheidsincident waarschijnlijk of ophanden is, hoewel de
specifieke target misschien niet kan worden vastgesteld.
3.
De lidstaten bepalen voor elke haven of elk deel van een haven de
in gebruik zijnde veiligheidsniveaus. Op elk veiligheidsniveau kan een
lidstaat bepalen dat verschillende veiligheidsmaatregelen moeten worden
geïmplementeerd in verschillende delen van de haven afhankelijk van de
bevindingen van de havenveiligheidsbeoordeling.
4.
De lidstaten delen voor elke haven of elk deel van een haven het
van kracht zijnde veiligheidsniveau, alsmede elke wijziging hiervan,
mee aan de juiste persoon of personen.

Artikel 9
Havenveiligheidsfunctionaris
1.
Voor elke haven wordt door de betrokken lidstaat een havenvei
ligheidsfunctionaris erkend. Elke haven heeft een andere havenveilig
heidsfunctionaris voorzover dat praktisch haalbaar is, maar kan in voor
komend geval een gedeelde veiligheidsfunctionaris hebben.
2.
De havenveiligheidsfunctionarissen vervullen de rol van contact
punt voor kwesties die verband houden met havenveiligheid.
3.
Daar waar de havenveiligheidsfunctionaris niet dezelfde is als de
beveiligingsbeambte(n) van de havenfaciliteit(en) krachtens Verordening
(EG) nr. 725/2004 moet ervoor worden gezorgd dat zij nauw samen
werken.

Artikel 10
Evaluaties
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat havenveiligheidsbeoordelingen en
havenveiligheidsplannen op passende wijze worden geëvalueerd. Zij
moeten minstens eenmaal in de vijf jaar worden geëvalueerd.
2.
Het voorwerp van de evaluatie is dat van de artikelen 6 of 7, als
passend.

Artikel 11
Erkende veiligheidsorganisatie
De lidstaten kunnen erkende veiligheidsorganisaties aanwijzen voor de
in deze richtlijn gespecificeerde doeleinden. Erkende veiligheidsorgani
saties moeten de voorwaarden in bijlage IV vervullen.

Artikel 12
Instantie voor havenveiligheid
De lidstaten stellen een instantie aan voor havenveiligheidsaspecten. De
lidstaten kunnen voor havenveiligheidsaspecten de instantie aanwijzen
die is aangesteld krachtens Verordening (EG) nr. 725/2004. De instantie
voor havenveiligheid deelt aan de Commissie de lijst mee van havens
waarop deze richtlijn betrekking heeft, alsook alle eventuele wijzigingen
in deze lijst.
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Artikel 13
Implementatie en conformiteitscontrole
1.
De lidstaten zetten een systeem op dat zorgt voor adequate en
regelmatige supervisie van de havenveiligheidsplannen en de implemen
tatie ervan.
2.
In samenwerking met de in artikel 12 bedoelde instanties contro
leert de Commissie de toepassing van deze richtlijn door de lidstaten.
3.
Deze controle wordt gezamenlijk verricht met de inspecties van
artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 725/2004.
▼M2
Artikel 14
Wijzigingen in de bijlagen I tot en met IV
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis gedele
geerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I tot
en met IV teneinde deze aan de bij de toepassing ervan opgedane
ervaring aan te passen, zonder daarbij evenwel het toepassingsgebied
van de richtlijn uit te breiden.
Indien dit in geval van de voor de aanpassing van de bijlagen I tot en
met IV noodzakelijke wijzigingen, om dwingende redenen van urgentie
vereist is, is de in artikel 14 ter neergelegde procedure van toepassing
op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.
Artikel 14 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.
2.
De in artikel 14 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelin
gen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van 26 juli 2019. De Commissie stelt uiterlijk
negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag
op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stil
zwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.
Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 14 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedele
geerde handelingen onverlet.
4.
Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkom
stig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord
van 13 april 2016 over beter wetgeven (1).
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement
en de Raad.
(1) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
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6.
Een overeenkomstig artikel 14 vastgestelde gedelegeerde han
deling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch
de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennis
geving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad be
zwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben mede
gedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt
op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden
verlengd.

Artikel 14 ter
Spoedprocedure
1.
Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde han
deling treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen
bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van
de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad
wordt vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de spoed
procedure.
2.
Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in
artikel 14 bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een ge
delegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling
onmiddellijk in na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees
Parlement of de Raad bezwaar maakt.
__________

▼B
Artikel 16
Vertrouwelijkheid en verspreiding van informatie
1.
De Commissie neemt bij de toepassing van deze richtlijn, in over
eenstemming met de bepalingen van Besluit 2001/844/EG, EGKS, Eu
ratom (1) de nodige maatregelen om vertrouwelijke informatie waartoe
zij toegang heeft of die zij van de lidstaten ontvangt, te beschermen.
De lidstaten nemen equivalente maatregelen in overeenstemming met
hun relevante nationale wetgeving.
2.
Personeel dat veiligheidsinspecties uitvoert of vertrouwelijke infor
matie behandelt in verband met deze richtlijn, heeft een passend veilig
heidsniveau dat wordt gecontroleerd door de lidstaat waarvan het onder
daan is.

Artikel 17
Sancties
De lidstaten zorgen ervoor dat doeltreffende, evenredige en afschrik
kende sancties worden ingesteld voor schendingen van de ingevolge
deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen.
(1) PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit
2005/94/EG, Euratom (PB L 31 van 4.2.2005, blz. 66).

02005L0065 — NL — 26.07.2019 — 002.001 — 8
▼B
Artikel 18
Uitvoering
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke be
palingen in werking treden om uiterlijk op 15 juni 2007 aan deze richt
lijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen
zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen.
De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste
bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.
Artikel 19
Evaluatieverslag
Uiterlijk op 15 december 2008 en daarna om de vijf jaar dient de
Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een evaluatieverslag
in dat onder andere is gebaseerd op de krachtens artikel 13 verkregen
gegevens. In dit verslag gaat de Commissie na in hoeverre de richtlijn
door de lidstaten wordt nageleefd en in hoeverre de genomen maat
regelen doeltreffend zijn. Indien nodig dient zij voorstellen voor aan
vullende maatregelen in.
Artikel 20
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 21
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten met havens als bedoeld in
artikel 2, lid 2.

02005L0065 — NL — 26.07.2019 — 002.001 — 9
▼B
BIJLAGE I
BEOORDELING VAN DE HAVENVEILIGHEID
De beoordeling van de havenveiligheid is de basis voor de werkzaamheden
betreffende het havenveiligheidsplan en de implementatie ervan. De beoordeling
van de havenveiligheid omvat ten minste de volgende elementen:
— vaststelling en evaluatie van belangrijke bedrijfsmiddelen en infrastructuur die
dienen te worden beschermd;
— vaststelling van mogelijke bedreigingen voor de bedrijfsmiddelen en infra
structuur en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen, met het oog op de
vaststelling en prioritering van veiligheidsmaatregelen;
— vaststelling, selectie en prioritering van tegenmaatregelen en procedurele wij
zigingen en hun effectiviteitsniveau wat vermindering van de kwetsbaarheid
betreft; en
— vaststelling van zwakke plekken, met inbegrip van menselijke factoren, in de
infrastructuur, beleidsmaatregelen en procedures.
Met dit doel dient de beoordeling minstens betrekking te hebben op de volgende
aspecten:
— vaststellen van alle gebieden die relevant zijn voor de havenveiligheid en
daarmee ook de havengrenzen. Daartoe behoren de havenfaciliteiten die al
onder Verordening (EG) nr. 725/2004 vallen en waarvan de risicobeoordeling
als basis zal dienen;
— vaststellen van veiligheidskwesties die voortvloeien uit het raakvlak tussen de
havenfaciliteit en andere havenveiligheidsmaatregelen;
— vaststellen welke leden van het havenpersoneel onderworpen moeten worden
aan backgroundchecks en/of een veiligheidsonderzoek omdat zij contacten
hebben met gebieden met een hoge risicograad;
— opsplitsen, indien nuttig, van de haven volgens de waarschijnlijkheid van
veiligheidsincidenten. Gebieden worden niet enkel beoordeeld op het directe
profiel ervan als potentieel doelwit, maar ook op de potentiële rol ervan als
doorgangsgebied wanneer naburige gebieden het doelwit vormen;
— vaststellen van risicovariaties, bv. die welke seizoensgebonden zijn;
— vaststellen van de specifieke kenmerken van elk subgebied, zoals ligging,
toegangen, stroomvoorziening, communicatiesysteem, eigendom en gebrui
kers en andere voor de veiligheid relevant geachte elementen;
— vaststellen van potentiële bedreigingsscenario's voor de haven. De volledige
haven of specifieke onderdelen van haar infrastructuur, vracht, baggage, per
sonen of vervoersuitrusting binnen de haven kunnen een direct doelwit zijn
van een vastgestelde bedreiging, of kunnen onderdeel zijn van een in het
bedreigingsscenario ontwikkeld ruimer gebied;
— vaststellen van de specifieke gevolgen van een bedreigingsscenario. De ge
volgen kunnen een of meer subgebieden betreffen. Er moeten zowel directe
als indirecte gevolgen worden vastgesteld. Speciale aandacht moet worden
besteed aan het risico van menselijke slachtoffers;
— vaststellen van de mogelijkheid van clustereffecten voor een veiligheidsinci
dent;
— vaststellen van de kwetsbaarheden van elk subgebied;
— vaststellen van alle organisatorische aspecten die relevant zijn voor de totale
havenveiligheid, inclusief de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van alle vei
ligheidsgerelateerde autoriteiten, bestaande regels en procedures;
— vaststellen van de kwetsbaarheden van de overkoepelende havenveiligheid
met betrekking tot organisatorische, wettelijke en procedurele aspecten;
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— vaststellen van maatregelen, procedures en acties die gericht zijn op het ver
minderen van kritieke kwetsbaarheden. Er moet meer bepaald aandacht wor
den besteed aan de noodzaak van en de middelen voor toegangscontrole of
beperkingen voor wat betreft de hele haven of bepaalde delen van een haven,
inclusief identificatie van passagiers, havenbedienden of andere werknemers,
bezoekers en scheepsbemanningen, bewakingseisen voor een gebied of acti
viteit, vracht- en bagagecontrole. Maatregelen, procedures en acties moeten in
overeenstemming zijn met het waargenomen risico, dat kan verschillen per
havengebied;
— vaststellen hoe maatregelen, procedures en acties moeten worden versterkt in
geval van een verhoging van het veiligheidsniveau;
— vaststellen van specifieke eisen voor het omgaan met veiligheidsaandachts
punten zoals „verdachte” vracht, bagage, bunkeractiviteiten, voorzieningen of
personen, onbekende pakjes, bekende gevaren (bv. bommen). In verband met
deze eisen moet worden nagegaan in hoeverre het wenselijk is een veilig
heidsmachtiging te geven ter plekke of na vervoer naar een beveiligde zone;
— vaststellen van maatregelen, procedures en acties voor het beperken en miti
geren van gevolgen;
— vaststellen van taakverdelingen die de passende en correcte implementatie
van de vastgestelde maatregelen, procedures en acties mogelijk maken;
— in voorkomende gevallen, met name besteden van aandacht aan het verband
met andere veiligheidsplannen (bv. veiligheidsplannen voor havenfaciliteiten)
en andere reeds bestaande veiligheidsmaatregelen. Er moet ook aandacht
worden besteed aan het verband met andere reactieplannen (bv. reactieplan
bij olieverliezen, havennoodplan, medisch interventieplan, nucleair rampen
plan, enz);
— vaststellen van communicatie-eisen betreffende de implementatie van de
maatregelen en procedures;
— met name aandacht besteden aan maatregelen om veiligheidsgevoelige infor
matie te beschermen tegen openbaarmaking;
— vaststelling van de „need-to-know”-eisen ten aanzien van al diegenen die
direct betrokken zijn alsook, in voorkomende gevallen, het grote publiek.
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BIJLAGE II
HAVENVEILIGHEIDSPLAN
In het havenveiligheidsplan zijn de regelingen inzake de havenveiligheid opge
nomen. Het wordt gebaseerd op de bevindingen van de havenveiligheidsbeoor
deling. Er worden duidelijk gedetailleerde maatregelen in genoemd. Het omvat
een controlemechanisme dat in voorkomende gevallen de mogelijkheid biedt
passende collectieve maatregelen te nemen.
Het havenveiligheidsplan wordt gebaseerd op de volgende algemene elementen:
— bepalen van alle voor de havenveiligheid relevante gebieden. Afhankelijk van
de havenveiligheidsbeoordeling kunnen maatregelen, procedures en acties
verschillen per subgebied. Immers, sommige subgebieden kunnen strengere
preventieve maatregelen vereisen dan andere. Met name moet aandacht wor
den besteed aan de raakvlakken tussen subgebieden, zoals aangewezen in de
havenveiligheidsbeoordeling;
— zorgen voor coördinatie tussen veiligheidsmaatregelen voor gebieden met
verschillende veiligheidskenmerken;
— voorzover nodig voorzien in verschillende maatregelen met betrekking tot
verschillende delen van de haven, veranderende veiligheidsniveaus, en spe
cifieke informatie;
— vaststellen van een organisatorische structuur ter ondersteuning van de ver
hoging van de havenveiligheid.
Op basis van deze algemene elementen worden in het havenveiligheidsplan taken
toegewezen en werkschema's gespecificeerd op de volgende gebieden:
— toegangseisen. Voor sommige gebieden worden de eisen pas van kracht
wanneer de veiligheidsniveaus bepaalde minimumdrempelwaarden overschrij
den. Alle eisen en drempelwaarden moeten in het havenveiligheidsplan wor
den opgenomen;
— identiteits-, bagage- en vrachtcontrole-eisen. De eisen kunnen al dan niet van
toepassing zijn op subgebieden; de eisen kunnen al dan niet volledig van
toepassing zijn op verschillende subgebieden. Personen die een subgebied
binnenkomen of zich in een subgebied bevinden kunnen onderworpen wor
den aan controle. Het havenveiligheidsplan moet op passende wijze beant
woorden aan de bevindingen van de havenveiligheidsbeoordeling, hetgeen het
instrument is op basis waarvan de veiligheidseisen voor elk subgebied en elk
veiligheidsniveau worden vastgesteld. Wanneer specifieke identificatiekaarten
worden ontwikkeld voor havenveiligheidsdoeleinden moeten duidelijke pro
cedures worden ingesteld voor de afgifte, de gebruikscontrole en het terug
zenden van dergelijke documenten. Bij dergelijke procedures moet rekening
worden gehouden met de specificiteiten van bepaalde groepen havengebrui
kers en moeten specifieke maatregelen mogelijk zijn teneinde de negatieve
impact van toegangscontrole-eisen te beperken. Er dient minstens in de vol
gende categorieën te worden voorzien: zeevarenden, overheidsfunctionarissen,
mensen die regelmatig in de haven werken of deze bezoeken, mensen die in
de haven wonen en mensen die occasioneel werkzaam zijn in de haven of
deze bezoeken;
— verbinding met de autoriteiten voor vrachtcontrole, bagagecontrole en passa
gierscontrole. Voorzover nodig moet het plan voorzien in de koppeling van
de informatie- en machtigingssystemen van deze autoriteiten, inclusief moge
lijke machtigingssystemen vóór aankomst;
— procedures en maatregelen betreffende het omgaan met verdachte vracht,
bagage, bunkering, voorzieningen of personen, inclusief vaststelling van
een veilig gebied alsook betreffende andere veiligheidsaspecten en inbreuken
op de havenveiligheid;
— controle-eisen voor subgebieden of activiteiten binnen subgebieden. Zowel
voor de noodzaak daarvan als voor mogelijke technische oplossingen baseert
men zich op de havenveiligheidsbeoordeling;
— markering. Gebieden ten aanzien waarvan toegangs- en/of controle-eisen wor
den gesteld, moeten behoorlijk worden gemarkeerd. In verband met controleen toegangseisen wordt op passende wijze rekening gehouden met alle rele
vante bestaande wettelijke regelingen en praktijken. Het feit dat activiteiten
worden gecontroleerd moet op passende wijze worden aangegeven indien de
nationale wetgeving dit vereist;
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— communicatie- en veiligheidsmachtiging. Alle relevante veiligheidsinformatie
moet naar behoren worden doorgegeven overeenkomstig in het plan opge
nomen normen voor veiligheidsmachtiging. Met het oog op de gevoeligheid
van bepaalde informatie heeft communicatie plaats op basis van het „need-toknow”-beginsel, waarbij evenwel voorzover nodig wordt voorzien in pro
cedures voor mededelingen aan het grote publiek. Normen voor veiligheids
machtiging zijn een onderdeel van het plan en beogen het beschermen van
veiligheidsgevoelige informatie tegen niet-geautoriseerde openbaarmaking;
— melding van veiligheidsincidenten. Met het oog op de zorg voor een snelle
reactie moeten in het havenveiligheidsplan duidelijke eisen worden opge
nomen inzake melding aan de havenveiligheidsfunctionaris en/of de autoriteit
voor havenveiligheid van alle veiligheidsincidenten;
— integratie in andere preventieve plannen of activiteiten. Het plan moet meer
bepaald betrekking hebben op integratie van andere preventieve en contro
leactiviteiten in de haven;
— integratie in andere reactieplannen en/of opneming van specifieke reactie
maatregelen, -procedures en -acties. In het plan moeten de interactie en
coördinatie met andere reactie- en noodplannen worden gedetailleerd. Voor
zover nodig moeten conflicten en tekortkomingen worden opgelost;
— opleidings- en oefeneisen;
— operationele havenveiligheidsorganisatie en werkprocedures. In het havenvei
ligheidsplan worden de havenveiligheidsorganisatie, de taakverdeling en de
werkprocedures gedetailleerd. In voorkomende gevallen wordt ook de coör
dinatie met havenfaciliteitsfunctionarissen en scheepsveiligheidsfunctionaris
sen gedetailleerd. In het havenveiligheidsplan worden de taken omlijnd van
het havenveiligheidscomité, indien dit bestaat;
— procedures voor het aanpassen en actualiseren van het havenveiligheidsplan.
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BIJLAGE III
BASISEISEN VOOR VEILIGHEIDSOPLEIDINGSOEFENINGEN
Er dienen minstens eenmaal per kalenderjaar, met een periode van niet meer dan
18 maanden tussen de opleidingsoefeningen, diverse soorten opleidingsoefenin
gen te worden uitgevoerd, waarbij sprake kan zijn van deelname door havenvei
ligheidsbeambten, tezamen met desbetreffende autoriteiten van de lidstaten, vei
ligheidsbeambten van de maatschappij, of scheepsveiligheidsbeambten, indien
beschikbaar. Verzoeken tot deelname van veiligheidsbeambten van de maat
schappij of scheepsveiligheidsbeambten aan gezamenlijke opleidingsoefeningen
dienen plaats te vinden met het oog op de veiligheid en implicaties voor de
werkzaamheden van het schip. Bij deze opleidingsoefeningen dienen de com
municatie, coördinatie, beschikbaarheid van hulpmiddelen en de reacties te wor
den getest. Deze opleidingsoefeningen kunnen:
1. op ware grootte of live worden uitgevoerd;
2. uit computersimulatie of seminars bestaan; of
3. worden gecombineerd met andere oefeningen, zoals oefeningen op het gebied
van reacties op noodsituaties of andere oefeningen van overheidsinstanties
voor de haven.
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BIJLAGE IV
DOOR EEN ERKENDE VEILIGHEIDSORGANISATIE TE VERVULLEN
VOORWAARDEN
Een erkende veiligheidsorganisatie moet kunnen aantonen:
1. deskundigheid op het gebied van relevante aspecten van havenveiligheid;
2. de nodige kennis van havenactiviteiten, waaronder begrepen kennis van het
ontwerp en de constructie van havens;
3. de nodige kennis van andere voor de veiligheid relevante activiteiten die van
invloed kunnen zijn op de havenveiligheid;
4. het vermogen om waarschijnlijke havenveiligheidsrisico's te beoordelen;
5. het vermogen om de deskundigheid van het personeel op het gebied van
havenveiligheid te onderhouden en verbeteren;
6. het vermogen om de blijvende betrouwbaarheid van het personeel te contro
leren;
7. het vermogen om de nodige maatregelen te onderhouden ter voorkoming van
de bekendmaking van of toegang tot gevoelig materiaal door onbevoegden;
8. kennis van relevante nationale en internationale wetgeving en veiligheids
eisen;
9. kennis van huidige bedreigingen met betrekking tot de veiligheid en patronen
daarin;
10. kennis van de herkenning en opsporing van wapens, gevaarlijke stoffen en
apparatuur;
11. kennis van de herkenning van de kenmerken en gedragspatronen van per
sonen die de havenveiligheid kunnen bedreigen, zonder daarbij te discrimi
neren;
12. kennis van de technieken die worden gehanteerd om veiligheidsmaatregelen
te ontduiken;
13. kennis van beveiligings- en bewakingsapparatuur en -systemen en van de
beperkingen van de functies ervan.
Een erkende veiligheidsorganisatie die een beoordeling van de havenveiligheid of
een evaluatie van een dergelijke beoordeling voor een haven heeft uitgevoerd,
mag het havenveiligheidsplan voor deze haven niet opstellen of evalueren.

