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1. INLEIDING
Het register RTSO1 (Register Transport Security Officer) is eigendom van Business Security
Company BV (BSC), ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34088164.
Stichting N’Lloyd heeft het beheer en toezicht op de uitvoering van het RTSO® register en
daaraan gekoppelde reglement en gedragscode op verzoek van de registereigenaar op 1712-2018 op zich genomen.
De in dit register opgenomen functionarissen mogen als bewijs daarvan de aanduiding RTSO
achter hun familienaam voeren.
2. DOELSTELLING
2.1
Dit reglement heeft, in aanvulling op het Algemeen Registerreglement van N’Lloyd dat
hierop onverkort van toepassing is, tot doel nadere regels te stellen die specifiek gelden voor
het Register Transport Security Officer (RTSO).
2.2
Het RTSO register heeft tot doel Transport Security Officers die aantoonbaar door middel
van permanente educatie, training en ervaring beschikken, in de gelegenheid te stellen zich
te laten registreren in dit register die openbaar raadpleegbaar is. De geregistreerde is zich
bewust dat zijn/haar voornaam en achternaam in het RTSO Register worden vermeld in een
register dat openbaar raadpleegbaar is.
2.3
Het RTSO register heeft tevens tot doel het professionaliseren van de uitvoering van
transportbeveiliging middels de gestelde eisen in onderhavig reglement.
3. BEGRIP TRANSPORT SECURITY OFFICER EN WERKZAAMHEDEN
3.1
Onder de titel ‘Transport Security Officer’ wordt verstaan:
Het verrichten van activiteiten gericht op bescherming van natuurlijke personen (veelal
vrachtwagenchauffeurs) tegen kwaadwillende invloeden van buitenaf en het beschermen
van goederen en producten die vervoerd worden.
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RTSO = RTSO® De aanduiding RTSO geniet wettelijke bescherming op grond van de Eenvormige Benelux wet
op de Merken.
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3.2
Tot de werkzaamheden ‘transport security officer’ kunnen onder meer behoren:
 Het adviseren v.w.b. transportbeveiliging;
 Het voorbereiden van een high risk transport;
 Het uitvoeren/begeleiden van een high risk transport middels security escort.
Met als doel het zorgen voor de veiligheid van (vrachtwagen)chauffeurs en het beschermen
van goederen (de lading).
4. AANVAARDE OPLEIDING(EN) EN WERKERVARING
4.1
De geregistreerde transport security officer moet voldoen aan de navolgende opleidingen/of ervaringseisen:
1. beschikt over het Diploma Beveiliger of gelijkwaardig;
OF
beschikt over het diploma Particulier Onderzoeker;
2. beschikt over het BSC-certificaat 'Transport Security Officer', waarvan de
afgiftedatum niet ouder is dan 6 maanden.
3. beschikt over een geldig rijbewijs B.
Of



is door de registereigenaar aangemeld en geaccrediteerd als vakbekwame docent.

5. RECHTEN VAN DE RTSO GEREGISTREERDE
5.1
De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij in het register is
ingeschreven, het recht de aanduiding RTSO achter zijn familienaam te plaatsen ter
aanduiding van het feit dat hij staat ingeschreven als 'Transport Security Officer'. Het
gestelde in het Algemeen Registerreglement van N’Lloyd inzake het gebruik en toezicht op
de aanduiding RTSO is daarbij onverminderd van toepassing.
5.2
De geregistreerde heeft recht op de vermelding in het openbaar raadpleegbare RTSO
register dat is gepubliceerd op de website van stichting N’Lloyd.
5.3
De geregistreerde heeft gedurende een periode van 3 jaar waarin hij in het register is
ingeschreven, het recht op uitnodigingen van door N’Lloyd georganiseerde
vakbijeenkomsten.
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6. PLICHTEN VAN DE RTSO GEREGISTREERDE
6.1
De geregistreerde dient per registratieperiode (= 3 jaar) 120 PE (Permanente
Educatie)punten te behalen.
6.2
PE-punten kunnen worden behaald met de volgende activiteiten:
a. gestructureerde vorm van educatie (zie paragraaf 6.3);
b. overige PE-activiteiten (zie paragraaf 6.4);
c. daadwerkelijk werkzaam zijn als 'Transport Security Officer (zie paragraaf 6.5)
6.3
Onder gestructureerde vormen van educatie wordt verstaan het:
a. volgen van cursussen, opleidingen of andere educatieve bijeenkomsten die relevant
zijn voor het vakgebied 'Transport Security Officer;
Minimaal 2 dagdelen per educatievorm = 15 PE-punten
b. Jaarlijkse herhaling 1 dagdeel (=3,5 uur) training Transport Security Officer;
Per jaarlijkse herhaling = 15 PE-punten
c. lidmaatschap van vaktechnische commissies, werkgroepen, overlegplatforms, etc.;
Per lidmaatschap2 per jaar = 15 PE-punten
6.4
Onder overige PE-activiteiten wordt verstaan het:
a. deelnemen aan ledenbijeenkomsten van vakverenigingen;
Minimaal 1 dagdeel per bijeenkomst = 5 PE-punten
b. bezoeken van seminars en congressen die relevant zijn voor het onderhouden van de
vaktechnische kennis;
Minimaal 2 dagdelen per seminar/congres3 = 5 PE-punten
6.5

a. De geregistreerde is werkzaam in het vakgebied Transport Security Officer.
PE-punt(en) per 10 uur = 1 PE-punt met een maximum van 30 per kalenderjaar

6.6
Indien geregistreerde niet meer voldoet aan de plichten genoemd in dit artikel, kan de
beheerder van dit register besluiten een verzoek voor herregistratie voor een komende
registerperiode te weigeren en de functionaris te verwijderen uit het register.

2

Op voorwaarde dat het desbetreffende orgaan door N’Lloyd of BSC wordt erkend (doelstelling, kwaliteit en toegevoegde
waarde vakgebied).
3
Op voorwaarde dat de organisatie van het seminar/congres door N’Lloyd of BSC wordt erkend (inhoudelijke kwaliteit en
toegevoegde waarde voor het vakgebied).
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7. N’LLOYD PRESENTATIE VAN GEGEVENS UIT HET RTSO REGISTER
7.1
Het RTSO register is gedeeltelijk gepubliceerd op de website van stichting N’Lloyd. De
volgende gegevens worden van de geregistreerden geplaatst:
- voorletters;
- achternaam;
- register(s) waarin de functionaris in is opgenomen.
De geregistreerde geeft stichting N’Lloyd toestemming tot deze publicatie. Zonder deze
toestemming is opname in het register niet mogelijk.
8. SLOTBEPALINGEN
8.1
Geregistreerden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de actualiteit,
de juistheid en de volledigheid van de bij N’Lloyd bekende gegevens.
8.2
Geregistreerden hebben geen recht op enige vergoeding van welke schade ook, welke door
of ten gevolge van een besluit tot wijziging van dit reglement is of kan ontstaan.
8.3
Het bestuur van N’Lloyd besluit over alle kwesties inzake het register waarover dit reglement
geen uitsluitsel biedt of kan in afwijking daarvan besluiten.
8.4
Dit reglement is door de Business Security Company BV (BSC) ingediend en door N’Lloyd
vastgesteld op 08-01-2019 en is met onmiddellijke ingang van kracht.
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