
 

 

 

 

Besluit verplichtstelling MOBI-applicatie 2021 

 
Besluitnummer: 04/2021 

 

Besluit om het gebruik van de MOBI1-applicatie verplicht te stellen voor Port Facility Security Officers 

(PFSO’s) van ISPS2-faciliteiten in het Noordzeekanaalgebied (Gemeenten Amsterdam, Velsen, 

Zaanstad en Beverwijk) ten behoeve van de ISPS-certificering en het toezicht op de naleving van 

verplichtingen die hieraan zijn verbonden.   

 

De Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,   

 

Gelet op:  

 

-De internationale ISPS-Code;  

-De Europese verordening 725/2004;  

-Artikel 6, lid 1 van de nationale Havenbeveiligingswet;  

-De mandaatbesluiten van de Gemeenten Amsterdam (datum 20-3-2013), Velsen (datum 14-6-2016), 

Zaanstad (datum 7-2-2017) en Beverwijk (datum 25-5-2016) waarin de Directeur van het Centraal 

Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied is gemandateerd voor het (adviseren3 omtrent het) afgeven4 

van het ISPS-certificaat en het toezicht op de naleving van de Havenbeveiligingswet; 

-Artikelen 2.15 en 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;   

 

Overwegende dat: 

 

-De MOBI-applicatie sinds 2017 in gebruik is en inmiddels succesvol wordt gebruikt door een groot 

deel van de Nederlandse zeehavens5 en PFSO’s; 

-Deze applicatie goed bereikbaar is via: https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/mobi 

-De MOBI-applicatie is ontworpen om het administratieve proces rondom de ISPS-certificering voor 

zowel de havenautoriteit als de ISPS-faciliteiten snel, makkelijk en transparant te maken;  

-Via de MOBI-applicatie het hele certificeringsproces wordt ondersteund, alsmede het toezicht op de 

naleving van de verplichtingen die aan de certificering zijn verbonden, namelijk:  

 -de aanvraag voor de ISPS-certificering;  

 -de uitvoering van het Port Facility Security Assessment; 

 -de indiening en beoordeling van het Port Facility Security Plan;  

 -de advisering aan het bevoegde gezag voor de certificering;  

 -de rapportage van oefeningen, incidenten en tussentijdse evaluaties;  

 -de inspectierapporten en noodzakelijke vervolgacties voor de ISPS-faciliteit;  

 
1 Methodiek voor een Objectieve Beveiligingsinventarisatie.  
2 International Ship and Port Facility Security Code  
3 Gemeente Amsterdam 
4 Gemeenten Velsen, Zaanstad, Beverwijk 
5 Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Harlingen, Den Helder, Groningen Seaports, North Seaport.  

https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/mobi


 

 

-Het voor een adequate en efficiënte taakuitvoering en de verantwoording aan de nationale en 

Europese toezichthouders noodzakelijk is om alle informatie rondom de ISPS-certificering en het 

toezicht hierop geregistreerd te hebben in één platform;   

 

Besluit het volgende: 

 

I 

Het gebruik van de MOBI-applicatie verplicht te stellen voor de indiening van documenten die 

noodzakelijk zijn voor de ISPS-certificering en de daarbij behorende naleving. Hieronder valt:  

 -De aanvraag voor de ISPS-certificering;  

-De indiening van Port Facility Security Plans, inclusief bijbehorende bijlagen en overige 

documenten die noodzakelijk zijn om te toetsen of het plan voldoet aan de vereisten voor 

certificering;    

-Wijzigingen in contactgegevens van de PFSO’s;  

-Indiening van de tussentijdse evaluatie en herziening van Port Facility Security Plans;  

-Rapportage van kwartaal- en jaaroefeningen;  

-Rapportage van incidenten.  

 

II 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

Het besluit wordt gepubliceerd als een Bekendmaking aan de scheepvaart IJmond 

Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer (BASIJN). 

 

Aldus vastgesteld namens de burgemeesters van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen op 25 

januari 2021, 

Directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, 

 

 
Milembe Mateyo  

 

NB. Voor de volledigheid meld ik dat het niet melden via de MOBI-applicatie ertoe kan leiden dat uw 

certificeringsaanvraag buiten behandeling wordt gesteld.  

 

 

 

 


