Op donderdag 13 maart 2008 organiseert de Koninklijke Kring Officieren een
bezoek achter de schermen van de haven van Antwerpen. Vanuit verschillende
invalshoeken staat de veiligheid in dit economisch knooppunt centraal.

De Koninklijke Kring Officieren zorgt weer voor een meerwaarde !
Neen, het is niet “zomaar” een toeristische rondrit in
de Haven van Antwerpen, het is een unieke
gelegenheid om aspecten te zien en te ondervinden
van de haven die voor de gewone burger niet mogelijk
zijn.
We bezoeken namelijk 3 hoofdrolspelers inzake
veiligheid die ons een kijkje achter de schermen laten
nemen.
Zo bezoeken we in de voormiddag de Scheepvaartpolitie Antwerpen (SPN) die ons een uiteenzetting
zullen geven over hun taken en werkgebied, maar ons tevens een rondleiding zullen geven te land én op
het water !
Na de lunch worden we ontvangen door Douane & Accijnzen die ons o.a. de werking van
hun mobiele scanner zullen toelichten die wordt ingezet voor de bestrijding van illegale
import, mensenhandel en drugshandel.
Tot slot zullen we bij de firma DP‐WORLD (vroegere P&O), een van de grootste rederijen, een rondleiding
krijgen op de containerterminal met een toelichting over de beveiligingsmaatregelen (ISPS‐code).
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Veiligheidsaspecten tijdens de bezoeken
Om veiligheidsredenen moeten deelnemers rekening houden met het feit dat men in het bezit moet zijn
van identiteitskaart of legitimatiekaart.
Stevig schoeisel wordt zeker aangeraden. Andere veiligheidskledij (helmen,
reddingsvesten,…) wordt ter plaatse bedeeld.
In het kader van ISO 28000‐procedures (security management standard) is alle informatie
welke tijdens deze dag wordt verkregen van vertrouwelijke aard.

Het dagprogramma
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
Van
07.30

Tot
07.30

Onderwerp
Samenkomst kazerne Noorderlaan (E‐blok)

07.30u

08.15

08.15u

09.30u

09.30u

10.30u

10.30u

11.30u

11.30u

13.00u

13.00u

13.30u

13.30u

14.30u

14.30u
15.00u

15.00u
17.00u

17.00u

17.30u

Verplaatsing met bus naar SPN
(Oosterweelsesteenweg)
Uiteenzetting taken en werkgebied SPN
Antwerpen
Groep 1: inscheping vaartuig SPN
Groep 2: Rondleiding havengebied landzijde
Groep 1: Rondleiding havengebied landzijde
Groep 2: inscheping vaartuig SPN
Verplaatsing naar en middaglunch in havendorp
Lillo
Verplaatsing naar Douane & Accijnzen
(Tijsmanstunnel)
Rondleiding Douane & Accijnzen, bezichtiging
scanner
Verplaatsing naar DP‐WORLD
Rondleiding containerterminal DP‐WORLD met
uiteenzetting beveiligingsmaatregelen ISPS‐code
Terugkeer naar kazerne Noorderlaan
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Kostprijs
Onze vereniging komt sterk tussen in de kosten van deze boeiende dag.



Aan leden wordt een kleine bijdrage gevraagd van 5 euro per persoon.
Aan niet‐leden wordt een bijdrage gevraagd van 25 euro per persoon.

Hierin zitten alle rondleidingen, lunch en busvervoer inbegrepen.
Opgelet! Er is een maximum vastgelegd van 20 deelnemers ! U vroeg inschrijven is dus de boodschap
want vol = vol

Vragen ?
Als u extra informatie wenst over deze bezoeken kan u steeds terecht bij ons raadslid Commissaris Frank
Olyslaegers (0478 483 492; frank.olyslaegers@politie.antwerpen.be)

Waar start het bezoek ?
Politiekazerne Noorderlaan 500 te 2030 Antwerpen (E‐blok); er zijn voldoende parkeermogelijkheden.

Hoe inschrijven ?
Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen aan het secretariaat (gegevens
onderaan) tot en met donderdag 6 maart 2008.
Inschrijvingsstrook
bezoek “Veiligheid in een haven” 13.03.2008
Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………………………………
Graad/functie: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens Korps (naam/adres):…………………………………………………………………………………………………….
Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Neemt deel aan het bedrijfsbezoek “Veiligheid in een haven”.



)

Ik heb mijn lidmaatschap 2008 van de Kring betaald en betaal dus slechts 5 euro bijdrage
Ik ben geen lid van de Kring en betaal dus 25 euro bijdrage

Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 6 maart 2008 bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105
te 2060 Antwerpen ter attentie van commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande
communicatiemogelijkheden.
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