Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.portsecuritycenter.eu/registration, door onderstaande antwoordkaart in te vullen en per
post aan ons op te sturen of door een e-mail te sturen aan
info@portsecuritycenter.eu. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
ANTWOORDKAART
Naam bedrijf

_________________________________

Contactpersoon _________________________________
Adres		

_________________________________

Postcode / plaats _________________________________
Land		

_________________________________

Telefoonnummer _________________________________
E-mailadres

_________________________________

Voor wie is Port Security Center bedoeld
Port Security Center is er voor:
• Port Facility Security Officers
• Port Security Officers
• Havenautoriteiten en overheidsinstanties
• Beveiligingsbedrijven en toeleveranciers
• Opleidingsinstituten op het gebied van Havenveligheid
• Adviseurs op het gebied van Port Security
• Ship Security Officers
• Company Security Officers
• en andere geïnteresseerden
Port Security Center ontzorgt en ondersteunt
Als bedrijf heeft u meer aan uw hoofd dan alleen voldoen aan
de ISPS- en andere wetgeving. U heeft waarschijnlijk niet de
tijd, noch het budget om een compleet security awareness
programma te ontwikkelen. Dus doet Port Security Center
dat voor u. Zodat u vooral met uw core business bezig kunt
zijn en daarmee de continuïteit van uw bedrijf waarborgt en
werkgelegenheid realiseert.
Samen houden we onze maritieme wereld veilig!
Port Security Center

Darthuizerberg 35
3825 BL AMERSFOORT
NEDERLAND
Telefoon: +31 853 011 225
E-mail: info@portsecuritycenter.eu
Website: www.portsecuritycenter.eu
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|
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PORT SECURITY CENTER

Bepaal als lid mee wat we doen
Met uw lidmaatschap steunt u Port Security Center zodat
zij haar activiteiten optimaal op uw behoeften kan blijven afstemmen. Leden hebben hierbij een streepje voor en worden
door middel van enquêtes en werkgroepen in de gelegenheid
gesteld direct invloed uit te oefenen op ons beleid.

Doelstelling Port Security Center
• Bijeenbrengen van informatie over wet- en regelgeving
• Informatiebron voor modeldocumenten en ‘best practices’
• Ondersteuning bij het aanvragen van de Port (Facility)
Security Assessment en het opstellen en onderhouden
van het Port (Facility) Security Plan
• Ondersteuning bij de viermaal jaarlijkse kleine oefenverplichting (drill) en de jaarlijkse grote oefening (exercise)
• Ontwikkeling van checklists, factsheets, tools, apps, instructievideo’s, games en andere hulpmiddelen
• Organiseren van oefeningen, trainingen en andere evenementen rondom het onderwerp Port Security
• Creëren van een netwerk voor kennis- en informatieuitwisseling op het gebied van Port Security
• Belangenbehartiging op het raakvlak tussen overheid en
bedrijfsleven

KEEPING OUR MARITIME WORLD SECURE

Word lid!
Het lidmaatschap van Port Security Center kost € 350,- excl.
BTW per persoon per jaar. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. U ontvangt hiervoor:
• Onze digitale nieuwsbrief
• Uitnodigingen voor onze evenementen, trainingen en oefeningen
• Aanbiedingen van onze partners
• Toegang tot onze database met modeldocumenten en
‘best practices’
• Toegang tot ontwikkelde checklists, factsheets, tools,
apps, games, e.d.
• Een interessant netwerk onder collega’s en betrokkenen
• Gelegenheid tot het stellen van vragen en afstemmen van
standpunten
Voor deelname aan evenementen en het gebruik van documenten en tools kan een aparte bijdrage van toepassing zijn.
Als lid krijgt u natuurlijk wel een aantrekkelijke korting!

www.portsecuritycenter.eu

Ook u heeft een belangrijke rol!
De oog & oorfunctie die u invult bij het signaleren van
afwijkingen, kan de autoriteiten ondersteunen bij de opsporing
en handhaving van criminele activiteiten en is van levensbelang
voor de veiligheid van onze havens. Nu de ISPS-procedures
en fysieke maatregelen aardig op orde zijn, zal de focus van
toetsers en handhavers in de komende jaren gaan verschuiven naar de implementatie van de procedures en het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers. Bij de volgende
hercertificeringsronde zult u dus moeten aantonen dat - en
zo ja, hoe - u ervoor zorgt, dat uw medewerkers op de hoogte
zijn van de geldende procedures (training en instructie) en
zich hieraan houden (oefeningen en inspecties). Ook zult u
erop toe moeten zien, dat uw partners, toeleveranciers en
bezoekers zich aan uw regels houden. Natuurlijk dient u er
ook op te letten dat uw maatregelen blijven meeontwikkelen
met techn(olog)ische ontwikkelingen en ‘best practices’.
Kortom: uw bijdrage is van levensbelang!

Nieuws en informatie
Op www.portsecuritycenter.eu vindt u alle relevante weten regelgeving overzichtelijk bij elkaar, evenals het laatste
nieuws daaromtrent. Daarnaast houdt Port Security Center
u met een periodieke nieuwsbrief (eenmaal per kwartaal en
zo nodig vaker) en sociale media op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, incidenten en
relevante trainingen en evenementen.
En de gelegenheid tot netwerken
Port Security Center biedt u daarnaast de gelegenheid een
netwerk op te bouwen onder uw collega’s bij andere bedrijven en de bij onze havenveiligheid betrokken autoriteiten
en toeleveranciers. Een unieke gelegenheid om kennis en
ervaring onderling uit te wisselen.
Een veilige haven creëren we samen!

Maatwerk
Heeft uw organisatie behoefte aan een maatgesneden
oplossing? Ook dan kunt u bij Port Security Center en haar
partners terecht.
Neem via info@portsecuritycenter.eu contact met ons op
voor meer informatie!

Port Security Center
Darthuizerberg 35
3825 BL AMERSFOORT
NEDERLAND

Met tools en evenementen
Port Security Center verzamelt en ontwikkelt modeldocumenten, ‘best practices’, checklists, factsheets, apps, instructievideo’s, en andere hulpmiddelen die u hierbij in kunt
zetten. Tevens organiseert zij trainingen en oefeningen (drill/
exercise). Deelnemers ontvangen een certificaat of bewijs
van deelname, waarmee u richting het multidisciplinaire
toetsings- en handhavingsteam kunt aantonen, dat u de
ISPS-Code actief integreert in uw bedrijfsprocessen.

KEEPING OUR MARITIME WORLD SECURE

De ISPS-Code beschermt
Met de introductie van de International Ship and Port Facility
Security (ISPS) code in 2004 werd beoogd zeehavens, havenfaciliteiten en schepen op een vergelijkbaar niveau te beveiligen als luchthavens, zodat zij zich kunnen beschermen tegen
criminaliteit, activisme en terrorisme. De wetgeving is in de
loop van de jaren niet sterk veranderd, maar de interpretatie
ervan en de handhaving erop is wel aangescherpt. Waar het
er bij de invoering van de ISPS-Code vooral om ging, dat
zowel schepen als havenfaciliteiten snel hun certificaat behaalden, werd bij de 1e hercertificering in 2009/2010 strenger gelet op de volledigheid van procedures en de effectiviteit
van getroffen fysieke maatregelen. In de tweede hercertificeringsronde (2014-2016) werd strenger gekeken naar de
inhoud en effectiviteit van de procedures en werden er in
sommige gevallen aanvullende fysieke maatregelen geëist.

Port Security Center helpt!
Port Security Center is een Nederlands initiatief dat zich richt
op het samenbrengen van alle informatie die u nodig heeft
over de wet- en regelgeving met betrekking tot de ISPSCode en de uitvoering daarvan. Port Security Center ondersteunt u bij het aanvragen van een Port (Facility) Security
Assessment, het opstellen van uw Port (Facility) Security Plan, het realiseren van de benodigde training en oefeningen en de overige wettelijke verplichtingen. Kortweg helpt
Port Security Center u bij het gecertificeerd raken en gecertificeerd blijven. Port Security Center doet dit in samenwerking
met publieke en private partners.

PORT SECURITY CENTER

Havens zijn middel en doelwit voor criminelen
Havens en de goederenstromen die daar doorheen lopen,
zijn van levensbelang voor onze maatschappij. Ze zijn daardoor ook kwetsbaar voor criminelen, activisten en terroristen.
Als gevolg van de aanhoudende terroristische dreiging, cybercrime en criminele activiteiten zoals drugs- en mensensmokkel, zijn de veiligheidseisen in de sector transport en logistiek
drastisch aangescherpt. Daarom is er strenge (internationale) wet- en regelgeving opgesteld voor de beveiliging en
bewaking van onze havens.

www.portsecuritycenter.eu

