SA16-004

SAFETY ALERT: TERRORISME
ACHTERGRONDINFORMATIE

Terrorisme. Een actueel thema dat van invloed is op u en uw omgeving. Hieronder valt
ook uw schip en bemanning, met name bij het vervoer van gevaarlijke goederen. In
deze Safety Alert geven we u informatie over maatregelen die u kunt nemen.
Daarnaast hebben havens en terminals veelal hun eigen veiligheidsbeleid. Ook raden
wij u aan om (social) media in de gaten te houden voor de actuele situatie.

PROACTIEVE MAATREGELEN

MAATREGELEN BIJ BEDREIGING

Wees alert en meld verdachte
 Grounding
personen/situaties/objecten;


Wanneer u zich in een bedreigende situatie bevindt:















Houd u aan de adviezen die politie en
vaarwegbeheerders u geven;
Houd zoveel mogelijk tanks en de toegangen tot het
schip gesloten;
Sluit bij varen onder bruggen tevoren het luik in het
dak van de stuurhut (indien aanwezig).
Meld bezoekers altijd aan;
Laat niet zomaar ‘bezoekers’ aan boord;
Kom de bezoeker altijd vriendelijk en beleefd
tegemoet (bij voorkeur voordat hij/zij het schip
betreedt), vraag daarbij wat het doel is van het bezoek;
Vraag indien nodig om legitimatie;
Stel de kapitein altijd op de hoogte van het bezoek en
indien verwacht/akkoord, begeleid de bezoeker bij het
betreden van het schip;
Let hierbij op of de bezoeker beschikt over de juiste
PBM's;
Beantwoord vragen van autoriteiten/bevoegd gezag;
Geef niet zomaar informatie over positie, lading en
veiligheidsregels;
Raadpleeg uw beveiligingsplan (ADN 1.10);
Bespreek deze alert en uw beveiligings-/noodplan met
de hele bemanning.








Neem iedere bedreiging serieus;
Alarmeer gehele bemanning;
Stel noodplan in werking;
Informeer onmiddellijk politie via 112 of verkeerspost
via de marifoon of telefoon;
Informeer zo snel mogelijk de
scheepseigenaar/kantoor;
Blijf naar gelang de omstandigheden binnen totdat u
meer duidelijkheid over de situatie heeft.

Wanneer een bedreiging via marifoon of telefoon
plaatsvindt:








Blijf rustig tegenover de bedreiger;
Probeer achter de identiteit of verblijfplaats van de
bedreiger te komen;
Vraag wat zijn bedoelingen zijn;
Doe geen suggesties of toezeggingen;
Spreek hem niet of nauwelijks tegen;
Geef geen gevoelige informatie die de situatie kan
verergeren;
Laat een ander bemanningslid op een ander toestel
bijv. mobiele telefoon de politie bellen.

Referenties/Bronnen:

Telefoonnummers:
0900-8844 voor alle meldingen van verdachte zaken
1-1-2 (alleen in spoedeisende gevallen)
0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem, van 08.00 tot 24.00 uur)
Voor doven- en slechthorenden 0900-1844 teksttelefoon, voor alle meldingen van verdachte zaken (lokaal tarief)
Havens ARA-gebied:
Haven van Antwerpen
Haven van Rotterdam
Haven van Amsterdam
Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op
geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd vooraf
gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm
plaatsvindt.
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