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Excellentie,  

In het kader van de kennisgevingsprocedure van Richtlijn (EU) 2015/15351 hebben de 

Nederlandse autoriteiten de Commissie op 12 juli 2021 in kennis gesteld van het ontwerp 

„Besluit van [datum] houdende regels ter uitvoering van de Wet ter Bescherming 

Koopvaardij (Besluit bescherming koopvaardij)” (Kennisgeving 2021/443/NL) en de 

„(Concept) Regeling bescherming koopvaardij” (Kennisgeving 2021/444/NL). 

 

De aangemelde ontwerpen bevatten regels over de vergunningen voor en het toegestane 

geweldsmiddel van de particuliere beveiliger, de technische uitrusting, 

beschermingsmaatregelen en andere eisen voor koopvaardijschepen die onder de 

Nederlandse vlag varen.  

 

Het onderzoek van de aangemelde ontwerpen heeft de Commissie ertoe gebracht 

overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Richtlijn (EU) 2015/1535 de volgende opmerkingen 

te maken.  

                                                 
1 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een 

informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de 

informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1). 



 

2 

Wat de regels inzake het toegestane geweldsmiddel in de aangemelde ontwerpen betreft, 

herinnert de Commissie aan het verband met Richtlijn (EU) 2021/555 van 24 maart 

20212 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens. 

Wat de veiligheidsaspecten van het zeevervoer betreft, is de Commissie van mening dat 

in de aangemelde ontwerpen kan worden verwezen naar veiligheidsmaatregelen die 

vereist zijn krachtens Verordening (EG) Nr. 725/2004 betreffende de verbetering van de 

beveiliging van schepen en havenfaciliteiten3.  

In dat verband herinnert de Commissie eraan dat in Verordening (EG) nr. 725/2004 de 

taken van de scheepsveiligheidsbeambte (SSO) en de veiligheidsbeambte van de 

maatschappij (CSO) zijn vastgelegd. Artikel 16 van de (Concept) Regeling bescherming 

koopvaardij (Kennisgeving 2021/444/NL) kan verwijzen naar deze functies en hun rol.  

Artikel 2.4 van het (Ontwerp) Besluit bescherming koopvaardij (Kennisgeving 

2021/443/NL) zou kunnen verwijzen naar de rol van de CSO en SSO in termen van 

personen die op de hoogte moeten worden gehouden. In artikel 5.9.1.b van hetzelfde 

ontwerp moet worden verwezen naar beveiligings- en veiligheidsoefeningen met 

betrekking tot deze functies. 

Bovendien herinnert de Commissie eraan dat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

725/2004 in een scheepsveiligheidsbeoordeling (SSA) bestaande veiligheidsmaatregelen, 

-procedures en -operaties voor elk schip moeten worden vastgesteld, en dat het 

scheepsveiligheidsplan (SSP) betrekking moet hebben op de ingevoerde 

veiligheidsmaatregelen, zoals procedures voor het reageren op veiligheidsdreigingen.  

De aanbeveling van de Commissie betreffende zelfbeschermings- en 

preventiemaatregelen tegen piraterij en gewapende aanvallen tegen vaartuigen 

(2010/159/EU)4 bevat ook aanwijzingen over SSA’s, SSP’s, CSO’s en SSO’s. In deze 

aanbeveling werd ten tijde van haar opstelling opstelling ook het volgende vermeld: „Het 

inzetten van extra private veiligheidsbeambten wordt aan de onderneming overgelaten, 

maar het gebruik van bewapende beambten wordt niet aanbevolen”. De situatie is echter 

in de loop der jaren geëvolueerd en kan gevolgen hebben gehad voor bepaalde 

praktijken. Het is juist om deze reden dat vlaggenstaten een belangrijke rol spelen bij het 

helpen van scheepvaartmaatschappijen bij hun analyse van piraterij/ARAS [Armed 

Robbery At Sea] gevoelig water zodat beoordelingen en plannen dienovereenkomstig 

kunnen worden aangepast.  

De Commissie verzoekt de Nederlandse autoriteiten rekening te houden met 

bovenstaande opmerkingen. 

  

                                                 
2 Richtlijn (EU) 2021/555 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 inzake de controle op 

de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie), PB L 115 van 6.4.2021, blz. 1-25. 
3 Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de 

verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten, PB L 129 van 29.4.2004, blz. 6-91. 
4Aanbeveling van de Commissie van 11 maart 2010 betreffende zelfbeschermings- en 

preventiemaatregelen tegen piraterij en gewapende aanvallen tegen vaartuigen, PB L 67 van 17.3.2010, 

blz. 13-26. 
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Daarnaast herinnert de Commissie de Nederlandse autoriteiten eraan dat zij de definitieve 

tekst, na goedkeuring ervan, aan de Commissie moeten meedelen in overeenstemming 

met artikel 5, lid 3, van Richtlijn (EU) 2015/1535. 

 

Hoogachtend, 

Voor de Commissie 

 

Kerstin Jorna 

  Directeur-generaal  


