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Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van […. ] houdende nadere regels ter
uitvoering van de Wet ter Bescherming Koopvaardij en het Besluit bescherming
koopvaardij (Regeling bescherming koopvaardij)

De Minister van Justitie en Veiligheid,
Gelet op de artikelen 4, vierde lid, 6, eerste, derde en vierde lid, 8, 11, vijfde lid, 12, eerste en
derde lid, 13, vijfde en zesde lid, en 17, eerste en tweede lid, van de Wet ter Bescherming
Koopvaardij en de artikelen 2.2, zesde lid, 2.4, vijfde lid, 3.2, tweede lid, 5.4, derde lid, 5.5, derde
lid, onder c, en vierde lid, 5.6, tweede lid, 5.7, vierde lid, 5.8, derde lid, 5.9, derde lid, 5.10, derde
lid, 5.13, tweede lid, 6.1, tweede lid, van het Besluit bescherming koopvaardij,
Besluit:

Hoofstuk 1.

Algemene bepalingen

Artikel 1
In deze regeling wort verstaan onder:
a. Besluit: Besluit bescherming koopvaardij;
b. geneeskundige verklaring: geneeskundige verklaring van geschiktheid voor het verrichten van
maritieme beveiligingswerkzaamheden;
c. Inspectie: Inspectie Leefomgeving en Transport;
d. minister: minister van Justitie en Veiligheid;
e. toezichthoudende ambtenaren: ambtenaren van de Inspectie die krachtens artikel 16, eerste
lid, van de wet zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
wet;
f. vervoerskoffer: met een slot af te sluiten bewaarplaats van de toegestane geweldsmiddelen;
g. wapenkluis: met een slot af te sluiten opslagplaats van de vervoerskoffers met aangewezen
geweldsmiddelen op het schip als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit.
Hoofdstuk 2. De toestemming voor de inzet van particulier maritiem
beveiligingspersoneel
Artikel 2
Bij de aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 4 van de wet wordt ten behoeve van het
verstrekken van gegevens en daarbij over te leggen bescheiden gebruik gemaakt van het modelformulier zoals opgenomen in bijlage 1.
Artikel 3
1. De scheepsbeheerder waarborgt in ieder geval de beschikbaarheid van de volgende
beschermingsmaatregelen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet:
a. verrekijkers voor het team op de brug;
b. vaste zoeklichten;
c. harmonica-scheermesdraad, met een roldiameter van ten minste 730 mm;
d. materialen die de mogelijkheid bieden tot vergrendeling van deuren en luiken die toegang
geven tot de brug, de verblijven van de bemanning en passagiers en de machinekamers en;
e. materialen die de mogelijkheid bieden tot versterking van ramen en patrijspoorten.
2. De kapitein treft voorafgaand aan de doorvaart door het risicogebied in ieder geval de volgende
beschermingsmaatregelingen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet:

a. de aanwijzing van een veilige verzamelplaats of schuilplaats voor de zeevarenden en passagiers
aan boord van het schip;
b. het aanbrengen op daartoe aangewezen plaatsen van harmonica-scheermesdraad met een
roldiameter van tenminste 730 mm;
c. de bevestiging van water- of schuimspuiten bij mogelijke toegangspunten aan dek;
d. het voorbereiden van de bemanning door middel van op anti-piraterij gerichte oefeningen;
e. de vergrendeling van deuren en luiken die toegang geven tot de brug, de verblijven van de
zeevarenden en passagiers, alsmede de machinekamers;
f. de versterking van grote ramen en patrijspoorten, die deze versterking behoeven;
g. de bescherming van uitrusting en apparatuur van het schip tegen gebruik door derden en
h. het informeren van het UK Maritime Trade Operations (UKMTO) en het Maritime Security Centre
Horn of Africa (MSCHOA) over het transport, waarvoor toestemming is verkregen overeenkomstig
artikel 4 van de wet.
3. De kapitein past tijdens de doorvaart door het risicogebied in ieder geval de volgende
beschermingsmaatregelingen toe, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet:
a. de inzet van één of meer uitkijkposten met geïnstrueerde bemanningsleden;
b. het gebruik van verrekijkers door het team op de brug en
c. het gebruik van vaste zoeklichten.
4. Indien wegens bijzondere omstandigheden het niet mogelijk is om één of meer van de
maatregelen als bedoeld in lid 1 tot en met 3 te treffen, doet de scheepsbeheerder daarvan met
redenen omkleed melding op het formulier als bedoeld in artikel 2.
Hoofdstuk 3. De inzet van particulier maritiem beveiligingspersoneel
Artikel 4
1. De wapenkluis is slechts toegankelijk voor de kapitein, of met diens expliciete toestemming, de
teamleider of een andere door de kapitein aangewezen functionaris.
2. De kapitein voert een registratie van personen die toegang hebben tot de wapenkluis.
3. Het openen van een vervoerskoffer en de uitgifte van geweldsmiddelen vereisen expliciete
toestemming van de kapitein.
4. Aan boord van het schip wordt een vervoerskoffer alleen geopend door de teamleider of diens
plaatsvervanger.
5. De vuurwapens die in een vervoerskoffer worden bewaard, zijn niet geladen met munitie. De
munitie wordt afzonderlijk in een vervoerskoffer opgeslagen.
6. De kapitein registreert het merk, type, serienummer en de hoeveelheid van de geweldsmiddelen
die in iedere vervoerskoffer aanwezig zijn. Daartoe inventariseert de teamleider dagelijks de
aanwezige geweldsmiddelen, waarna de kapitein de inventarisatie ondertekent.
7. Twee uur voor het bereiken van het risicogebied brengt de teamleider na overleg met de
kapitein de vervoerskoffers naar de brug.
8. De geweldsmiddelen, die niet worden gebruikt tijdens de doorvaart door het risicogebied,
worden bewaard in een vervoerskoffer op de brug. De vervoerskoffers zijn tijdens de doorvaart
niet afgesloten en staan onder toezicht van het dienstdoende en gewapende lid van het
beveiligingsteam op de brug.
9. Uiterlijk twee uur na het vertrek uit het risicogebied plaatst de teamleider de vervoerskoffers
met geweldsmiddelen terug in de wapenkluis.
10. De teamleider ziet erop toe dat de vuurwapens regelmatig worden onderhouden en adequaat
werken overeenkomstig de instructies van de vergunninghouder.
Artikel 5
1. Een ieder die deel uitmaakt van het particulier maritiem beveiligingspersoneel maakt gebruik
van een helmcamera met microfoon om beeld- en geluidsopnames te maken als bedoeld in
artikel 11, tweede lid, van de wet.
2. Voor de helmcamera’s geldt dat zij:
a. beeldopnamen maken van tenminste HD-kwaliteit (1280 x 720);
b. beeldopnamen maken van tenminste 30 frames per seconde;
c. voorzien zijn van videostabilisatie;
d. de tijd en datum toevoegen aan de beeldopnamen;
e. over een ingebouwde microfoon beschikken;
f. beeldopnamen en geluidsopnamen gesynchroniseerd opnemen;

g.

beschikken over een batterijduur van ten minste zes uur.

Artikel 6
1. De scheepsbeheerder verstrekt de kapitein de informatie, bedoeld in artikel 2.4, eerste en
tweede lid, van het Besluit, ten minste vier uren voor embarkatie van het beveiligingsteam, de
geweldsmiddelen en de apparatuur.
2. Bij de uitvoering van de vergewisplicht, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet en artikel
2.4, eerste en tweede lid, van het Besluit, wordt door de kapitein en de teamleider gebruik
gemaakt van de model-formulieren, zoals opgenomen in bijlage 2, respectievelijk bijlage 3.
3. Bij de rapportages, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de wet, wordt door de kapitein en
door de teamleider van het particulier maritiem beveiligingspersoneel gebruik gemaakt van het
model-formulier zoals opgenomen in bijlage 4, respectievelijk bijlage 5. De formulieren,
bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze rapportages.
4. Bij de melding aan het openbaar ministerie, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de wet, wordt
door de kapitein gebruik gemaakt van de meldingsformulieren, zoals opgenomen in bijlage 6.
Hoofdstuk 4. De vergunning
Artikel 7
1. Bij de aanvraag voor een vergunning wordt ten behoeve van het verstrekken van gegevens
gebruik gemaakt van het model-formulier, zoals opgenomen in bijlage 7. De aanvrager voegt
de op het aanvraagformulier vermelde bescheiden en bewijsstukken toe als bijlagen bij de
aanvraag.
2. Na ontvangst van de aanvraag wordt de aanwezigheid van bescheiden en bewijsstukken
getoetst aan de eisen opgenomen in de artikelen 9 tot en met 15.
3. Na ontvangst aanvraag bescheiden en bewijsstukken kan de Inspectie, alvorens een besluit te
nemen naar aanleiding van de vergunningaanvraag, een audit verrichten op de
vestigingslocatie van de aanvrager.
4. Aan een vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden met betrekking tot het
waarborgen van:
a. een goed samenspel en goede communicatie met overheidsinstellingen;
b. de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften;
c. de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de vergunninghouder;
d. de kwaliteit van de te leveren maritieme beveiliging.
Artikel 8
1. De leges voor het aanvragen van een vergunning bedraagt € 17.220,-.
2. De leges voor de aanvraag tot verlenging van een vergunning bedraagt € 14.190,-.
3. De leges voor de overgang van een vergunning op een derde, bedoeld in artikel 4.5 van het
Besluit bedraagt € 17.220,-.
Hoofdstuk 5. Wettelijke eisen vergunning
Paragraaf 5.1 Eisen aan de onderneming
Artikel 9
1. De continuïteit van het maritiem beveiligingsbedrijf wordt geacht redelijkerwijs te zijn
gewaarborgd indien het bedrijf beschikt over:
a. een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal zes
maanden oud of een gelijkwaardig document uit een andere lidstaat van de Europese Unie;
b. een aansprakelijkheidsverzekering van het maritiem beveiligingsbedrijf tot dekking van de
risico’s waartoe de vergunde activiteiten aanleiding kunnen geven;
c. een accountantsverklaring van maximaal zes maande oud, die inhoudt dat het bedrijf niet in
staat van faillissement verkeert, aan het bedrijf geen surseance van betaling is verleend, geen
beslag is gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van het maritiem

beveiligingsbedrijf of op een of meer van zijn bedrijfsmiddelen die een aanmerkelijk deel van
zijn vermogen vormen;
d. een overzicht van belangrijke leveranciers.
2. De verzekering, bedoeld in het eerste lid, onder b, omvat in ieder geval een verzekering voor
beroepsaansprakelijkheid, algemene aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. De
verzekering dekt de aansprakelijkheid van het bedrijf voor ten minste € 2.500.000 per
schadegeval voor letselschade en ten minste € 750.000 per schadegeval voor zaakschade
waartoe de vergunde activiteiten aanleiding kunnen geven.
Artikel 10
1. De betrouwbaarheid van het bedrijf en van de personen die diens beleid bepalen of mede
bepalen worden geacht te zijn gewaarborgd indien:
a. gelet op de voornemens en antecedenten van hen naar redelijke verwachting zal worden
voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde regels;
b. deze bij de aanvraag van een vergunning beschikken over een verklaring omtrent gedrag, of,
indien betrokkenen een niet-ingezetene is van Nederland, een uittreksel justitiële
documentatie of een gelijkwaardig getuigschrift van de autoriteiten van het land waar hij
woonachtig is, dat niet ouder is dan zes maanden;
c. deze personen niet onder curatele staan;
d. deze niet gelieerd zijn aan nationale overheden;
e. het bedrijf de op aantoonbare wijze de uitgangspunten van de International Code of Conduct
Association onderschrijft;
f. redelijkerwijs aangenomen mag worden dat gehandeld zal worden in overeenstemming met
hetgeen van een goede beveiligingsorganisatie in het maatschappelijk verkeer mag worden
verwacht.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3, tweede lid, van het Besluit wordt, in het geval het
maritiem beveiligingsbedrijf zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging niet
in Nederland heeft, bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van het bedrijf, van de
personen die diens beleid bepalen of mede bepalen, mede betrokken de vergunning of
erkenning van de bevoegde autoriteiten van het land waar het bedrijf zijn statutaire zetel, zijn
hoofdbestuur of hoofdvestiging heeft.
3. De minister neemt bij zijn beoordeling bedoeld in artikel 5.5, derde lid, onderdeel c, van het
Besluit, de verklaring omtrent het gedrag, dan wel het uittreksel justitiële documentatie in
aanmerking.
4. De betrouwbaarheid van het maritiem beveiligingsbedrijf wordt geacht niet te zijn
gewaarborgd indien het bedrijf, of de personen die diens beleid bepalen of mede bepalen,
onherroepelijk zijn veroordeeld voor misdrijven genoemd in titel XVIII, titel XIX, titel XX, XXIII
tot en met XXVI en titel XXIX van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 11
1. De bedrijfsvoering van het maritiem beveiligingsbedrijf is zodanig ingericht dat het bedrijf in
ieder geval beschikt over:
a. een personeelsadministratie, daarbij inbegrepen een registratie van het particulier
maritiem beveiligingspersoneel en van de bewijzen van hun betrouwbaarheid,
vakbekwaamheid en geoefendheid, medische geschiktheid en beheersing van de Engelse
taal;
b. relevante beleidsdocumenten, werkinstructies en overzichten, als bedoeld in het tweede
tot en met vierde lid;
c. een functionaris die belast is met de verantwoordelijkheid voor de naleving van wettelijke
voorschriften en het daarop betrekking hebbende risico-management;
d. continue toegang tot en beschikbaarheid van maritiem juridisch advies.
2. Beleidsdocumenten als bedoeld in het eerste lid, onder b, betreffen in ieder geval:
a. ethisch beleid;
b. algemeen veiligheidsbeleid;
c. arbeidsomstandighedenbeleid, in het bijzonder gezondheids- en veiligheidsbeleid;
d. beleid inzake de werving, selectie en training van maritieme beveiligers;
e. beleid met betrekking tot wapens, daarbij inbegrepen de opslag, het onderhoud en de
vernietiging;
f. beleid inzake interne en externe communicatie;

g. beleid inzake klachtafhandeling;
h. klokkenluidersregeling;
i. risicoanalyse;
j. mensenrechten;
k. crisismanagement;
l. de uitvoer van strategische goederen, daarbij inbegrepen exportcontrole certificaten.
3. Werkinstructies als bedoeld in het eerste lid, onder b betreffen in ieder geval instructies inzake
a. het uitvoeren van een te beveiligen transport, daarbij inbegrepen de communicatie en
rapportage tijdens de doorvaart;
b. de inzet van maritieme beveiligers tijdens een transport;
c. het levensreddend optreden aan boord (lifesaving rules);
d. het gebruik van geweldsbevoegdheden;
e. de procedure voor het inschieten van een persoonlijk wapen;
f. het gebruik van floating armories;
g. het gebruik van camera’s en microfoons;
h. het gebruik van handboeien.
3. Overzichten als bedoeld in het eerste lid, onder b, betreffen in ieder geval:
a. trainingen, daarbij inbegrepen herhalingstrainingen, van de particuliere maritieme beveiligers;
b. wapenvergunningen en
c. onderhoudsplannen.
Artikel 12
Het intern toezicht van het maritiem beveiligingsbedrijf voorziet schriftelijk aantoonbaar in:
a. kwaliteitsbeleid;
b. beleid gericht op het proces van continue verbetering;
c. management reviews;
d. interne auditing;
e. beleid inzake rapportage van incidenten en afhandeling;
f. documentcontrole.
Paragraaf 5.2 Eisen aan de beveiligers
Artikel 13
1. Het maritiem beveiligingsbedrijf overlegt bij de vergunningaanvraag de bewijzen dat de
maritieme beveiligers voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid, medische geschiktheid,
vakbekwaamheid en geoefendheid voor het verrichten van maritieme
beveiligingswerkzaamheden.
2. Het maritiem beveiligingsbedrijf dat over een vergunning beschikt overlegt de bewijzen als
bedoeld in het eerste lid aan de Inspectie alvorens een maritiem beveiliger wordt ingezet, die
ten tijde van de vergunningverlening nog niet deel uitmaakte van het maritiem
beveiligingspersoneel.
Artikel 14
1. De maritieme beveiligers beschikken over een verklaring omtrent gedrag dat bij de
vergunningaanvraag niet ouder is dan twaalf maanden.
2. Indien een maritieme beveiliger niet-ingezetene is van Nederland beschikt hij ten minste over
een uittreksel justitiële documentatie of gelijkwaardig getuigschrift van de autoriteiten van het
land waarvan hij ingezetene is, dat bij de vergunningaanvraag niet ouder is dan twaalf
maanden, alsmede een gelegaliseerde Nederlandse of Engelse vertaling van dit document.
Artikel 15
1. De leden van het beveiligingsteam beschikken te allen tijde over een geneeskundige
verklaring van geschiktheid voor het verrichten van maritieme beveiligingswerkzaamheden.
2. De geneeskundige verklaring wordt afgegeven door een keuringsarts die niet de behandelend
arts of specialist van betrokkene is en die heeft vastgesteld dat betrokkene voldoet aan de
medische eisen voor het vervullen van maritieme beveiligingswerkzaamheden.
3. Het onderzoek naar de algemene lichamelijke geschiktheid omvat in ieder geval:

a.

een onderzoek naar de voorheen doorgemaakte ziekten en overkomen ongevallen
(anamnese),
b. een algemene beoordeling van de geestelijke gesteldheid van betrokkene,
c. chemisch onderzoek van urine,
d. een algemeen onderzoek van het lichaam, van het gezichtsorgaan en het gehoororgaan,
op een dusdanige wijze dat kan worden vastgesteld of de kandidaat geschikt is voor het
verrichten van maritieme beveiligingswerkzaamheden.
Artikel 16
De leden van het beveiligingsteam beschikken over:
a. ten minste vier jaar operationele dienstervaring in een militaire - of politie-organisatie,
waarna eervol ontslag is verleend;
b. een verklaring van vakbekwaamheid en geoefendheid voor het verrichten van maritieme
beveiligingswerkzaamheden die niet ouder is dan twaalf maanden;
c. een verklaring van vakbekwaamheid en geoefendheid voor het omgaan met semiautomatische vuurwapens die niet ouder is dan twaalf maanden en
d. een certificaat van beheersing van de Engelse taal op het niveau Marlins TOSE of NATO
STANAG 6001 niveau Intermediate III.
1. Voor het verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid en geoefendheid, als bedoeld in
het eerste lid, onderdeel b, wordt ten minste voldaan aan de opleidings- en trainingsvereisten
zoals opgenomen in bijlage 8.
2. Het lid van het beveiligingsteam dat als team medic wordt aangewezen heeft ten minste een
cursus First Person On Scene Intermediate met goed gevolg afgelegd bij een gekwalificeerde
instantie.
Hoofdstuk 6 Operationele eisen
Art 17
1. Onverminderd hetgeen bij of krachtens de artikelen 6, 9, 11 en 12 van de wet is bepaald heeft
de teamleider tot taak:
a. het uitoefenen van de operationele leiding over de overige leden van het beveiligingsteam
bij de uitvoering van de maritieme beveiligingswerkzaamheden;
b. het uitoefenen van het toezicht op en de controle over de overige leden van het
beveiligingsteam;
c. het fungeren als tussenpersoon tussen het beveiligingsteam en de kapitein;
d. het fungeren als tussenpersoon tussen de vergunninghouder en de kapitein;
e. het verstrekken van een opdrachtafhankelijke procedurehandleiding aan de overige leden
van het beveiligingsteam;
f. het adviseren van de kapitein over te treffen veiligheidsmaatregelen aan boord van het
schip die niet het gebruik van geweldsmiddelen betreffen;
g. het beheer van de geweldsmiddelen en de uitrusting van het beveiligingsteam;
h. het toezien op het juiste gebruik en het functioneren van de camera en microfoon door het
particulier maritiem beveiligingspersoneel en
i. het toezien op de veiligheid, het welzijn en het gedrag van de overige leden van het
beveiligingsteam.
2. De teamleider verricht voorafgaand aan het embarkeren de volgende handelingen:
a. het informeren van de overige leden van het beveiligingsteam over de
procedurehandleiding en geweldsinstructie;
b. het laten ondertekenen van de overige leden van het beveiligingsteam van een verklaring
waaruit blijkt dat de leden van het beveiligingsteam op de hoogte zijn van de inhoud van
de procedurehandleiding en geweldsinstructie;
c. de controle op de geweldsmiddelen en uitrusting van de leden van het beveiligingsteam;
d. het verrichten van een oefening van het beveiligingsteam, in het bijzonder in het gebruik
van geweldsmiddelen; en
e. het aanwijzen van een lid van het beveiligingsteam als team medic.

Hoofdstuk 7. Bestuursrechtelijke handhaving en boetes
Artikel 18
1. De bestuurlijke boete die ten hoogste aan de vergunninghouder voor een overtreding van
artikel 15 van de wet of artikelen 3.1, 3.3, derde lid, 4.5, 5.2, 5.5 tot en met 5.14 van het
Besluit kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vierde categorie, bedoeld in
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
2. De bestuurlijke boete die ten hoogste aan de vergunninghouder voor een overtreding van
artikel 6, derde lid, van de wet jo. artikel 2.4, eerste en tweede lid, van het Besluit kan worden
opgelegd, komt overeen met de boete van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid,
van het Wetboek van Strafrecht.
3. De bestuurlijke boete die ten hoogste aan de vergunninghouder voor een overtreding van de
op grond van artikel 13, vierde lid, van de wet aan de vergunning verbonden voorschriften kan
worden opgelegd, komt overeen met de boete van de derde categorie, bedoeld in artikel 23,
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 19
De bestuurlijke boete die ten hoogste aan de scheepsbeheerder voor een overtreding van artikel 6,
eerste lid van de wet en artikel 6, derde lid, van de wet jo artikel 2.4, eerste en tweede lid, van
het Besluit kan worden opgelegd, komt overeen met de boete van de derde categorie, bedoeld in
artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 20
De bestuurlijke boete die ten hoogste aan de kapitein voor een overtreding van de artikelen 6,
eerste en vierde lid, en 12, eerste en tweede lid, van de wet en artikel 6, tweede lid jo artikel 2.4
van het Besluit kan worden opgelegd, komt overeen met de boete van de tweede categorie,
bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 21
De bestuurlijke boete die ten hoogste aan de teamleider voor een overtreding van artikelen 6,
tweede lid, en 12, eerste en tweede lid, van de wet kan worden opgelegd, komt overeen met de
boete van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 22
1. Onverminderd de artikelen 3:4, 5.41 en 5:46 van de Algemene wet bestuursrecht, houden de
toezichthoudende ambtenaren bij het vaststellen van een bestuurlijke boete in ieder geval
rekening met de volgende omstandigheden, voor zover die van toepassing zijn:
a. de ernst en de duur van de overtreding;
b. de mate waarin de overtreding aan de overtreder kan worden verweten;
c. de afwezigheid van eerdere overtredingen van de overtreder van de bij of krachtens de wet
gestelde voorschriften;
d. de mate waarin de overtreder meewerkt bij het vaststellen van de overtreding;
e. de maatregelen die de overtreder na de overtreding heeft genomen om herhaling van de
overtreding te voorkomen.
2. De toezichthoudende ambtenaren verlagen het boetebedrag met een evenredig percentage
indien de omstandigheden, genoemd in het eerste lid, een dergelijke verlaging rechtvaardigen.
Hoofdstuk 7. Bescherming persoonsgegevens en verwerking gegevens
Artikel 23
1. De bestanden met beeld- en geluidsopnamen worden door het particulier maritiem
beveiligingspersoneel vernietigd nadat deze tezamen met de rapportages, bedoeld in artikel 12,
tweede en derde lid, van de wet aan de minister, respectievelijk het openbaar ministerie zijn
verzonden, maar uiterlijk binnen 28 dagen na het verlaten van het risicogebied.

2. In afwijking van het eerste lid, kunnen de bestanden met beeld- en geluidsopnamen langer
worden bewaard door het particulier maritiem beveiligingspersoneel indien dat noodzakelijk is voor
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
3. De kapitein en de teamleider zijn gerechtigd de beeld- en geluidsopnames in te zien
respectievelijk te beluisteren.
Artikel 24
1. De toezichthoudende ambtenaren maken met betrekking tot de persoonsgegevens, bedoeld in
artikel 14a, eerste en tweede lid, van de wet, in een privacyverklaring kenbaar:
a.
hoe de rechten kunnen worden uitgeoefend tot inzage en correctie van persoonsgegevens;
b.
met welke partijen en onder welke voorwaarden persoonsgegevens worden gedeeld;
c.
welke maatregelen zijn getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
2. De privacyverklaring wordt op de website van de Inspectie geplaatst.
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Artikel 25
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop de Wet ter Bescherming
Koopvaardij en het Besluit ter bescherming koopvaardij in werking treden.
Artikel 26
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bescherming koopvaardij.
De Minister van Justitie en Veiligheid,

