Bijlage 8 – Opleidings- en trainingsvereisten ex artikel 15, derde lid Rbk.

1. Opleidingsvereisten
1.1 Een verklaring van vakbekwaamheid en geoefendheid voor het verrichten van gewapende
maritieme beveiligingswerkzaamheden wordt verstrekt nadat de betrokkene een opleiding
daartoe van ten minste 40 lesuren (exclusief examinering en toetsing) met goed gevolg heeft
voltooid.
1.2 De opleiding dien tenminste bestaan uit de volgende onderdelen:
a. Verplichtingen en bevoegdheden van de maritieme beveiliger en te volgen procedures bij
het beschermen van schepen tegen piraterij : 18 lesuren
b. Strafrecht en strafprocesrecht, gericht op verdachten van piraterij : 4 lesuren;
c. Technieken bij het gebruik van handboeien: 3 lesuren;
d. Technieken bij aanhouding en veiligheidscontroles: 3 lesuren;
e. Toegepaste ontwijkingstechnieken: 12 lesuren.
1.3 De lessen dienen te worden verzorgd in de Nederlandse of Engelse taal.

2. Examinering en certificering
2.1 Om een vak met goed gevolg te voltooien moet tenminste 60% van de punten worden
behaald voor elk onder 1.2 genoemd vak.
2.2 Herexamens kunnen worden afgelegd zonder de opleiding in het desbetreffende vak opnieuw
te volgen. Examinering voor een herhalingsopleiding is als zodanig herexamen.
2.3 Degene die na het eerste herexamen niet is geslaagd , volgt de vakken waarop hij geen 60%
van de punten behaalde opnieuw, alvorens opnieuw een examen in het vak te mogen
afleggen.
2.4 De examens met betrekking tot de onderdelen van de opleiding zoals genoemd onder 1.2
mogen enkel door de opleidingsinstelling worden georganiseerd.
2.5 Het certificaat dat wordt afgegeven indien de opleiding met goed gevolg is voltooid bevat in
ieder geval de volgende informatie:
a. De naam van de instelling die de opleiding heeft verzorgd;
b. Het adres van de instelling die de opleiding heeft verzorgd;
c. De benaming van de gevolgde opleiding;
d. De begin- en einddatum van de gevolgde opleiding;
e. De naam, geboortedatum en geboorteplaats van betrokkene die de opleiding heeft
gevolgd;
f. De datum van de uitreiking van het certificaat;
g. De naam en handtekening van de functionaris die de verantwoordelijkheid draagt voor de
opleiding.

3. Organisatie van de opleiding
3.1 De opleiding wordt gegeven door instellingen waarvan de vestigingsplaats binnen een lidstaat
van de Europese Unie ligt en die voldoen aan de voorwaarden voorzien in de diplomering van
de zeevarende in toepassing van de Richtlijn 2008/106/CE van het Europees Parlement en de
Raad van 3 december 2008 inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden.
3.2 De instelling verzorgt een curriculum dat tenminste de onderdelen omvat zoals aangegeven
onder 1.2.
3.3 Elk onderdeel van de opleiding wordt gedocumenteerd met een schriftelijke syllabus of
handboek.
3.4 Elk onderdeel van de opleiding wordt verzorgd met het noodzakelijke didactisch materiaal.
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3.5 Indien de instelling voor de eerste maal de opleiding voor het verrichten van gewapende
maritieme beveiligingswerkzaamheden verzorgt, wordt dit gemeld aan de Minister van Justitie
en Veiligheid.
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