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Portbase

Het Port Community System (PCS) van Portbase vormt de

digitale infrastructuur van de Nederlandse havens. Via een

groot aantal intelligente services kunnen alle partijen in de

logistieke ketens efficiënt en veilig informatie uitwisselen.

Zowel onderling als met overheden, zowel binnen Nederland

als vanuit Europa. Ieders concurrentiepositie verbetert.

Portbase is neutraal, betrouwbaar, transparant en heeft  

geen winstoogmerk.

Voordelen Port Community System

Het PCS biedt een breed pakket van services aan, waarmee

circa 13.000 gebruikers op jaarbasis ongeveer 75 miljoen

elektronische berichten versturen. De meerderheid van deze

services hergebruikt de gegevens die al in het PCS aanwezig

zijn. Deelnemers kunnen zo optimaal efficiënt werken.

De voordelen op een rij:

 grotere efficiency

 lagere kosten

 betere dienstverlening

 betere planning

 snellere doorlooptijden

 minder fouten

 optimaal hergebruik van informatie

 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar

Via de services van Portbase werkt u in alle gevallen efficiënter, 

bespaart u tijd en reduceert u uw kosten. Het Port Community 

System maakt optimaal hergebruik van informatie mogelijk. 

Deelnemen is eenvoudig.

Meer weten?

Voor meer informatie of specifieke vragen over de services  

van Portbase kunt u altijd contact met ons opnemen via  

info@portbase.com. Wij helpen u graag verder.
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Portbase Service Connector 
Melding Schip 2.0

De Portbase Service Connector Melding Schip 2.0 biedt u in één 

oogopslag inzicht in de samenhang en onderlinge meerwaarde 

van de Portbase-services. Het schema toont hoe u via het PCS 

optimaal hergebruik maakt van informatie en hoe u hiervan  

profiteert. Vertrekpunt daarbij zijn de via Melding Schip 2.0  

uitgewisselde gegevens.

Melding Schip 2.0

Via de service Melding Schip 2.0 doet u al uw verplichte 

scheepsmeldingen aan de Havenmeesters en de Douane.  

De service is gebruiksvriendelijk en optimaal afgestemd op  

uw dagelijkse praktijk. 24/7 bent u verzekerd van een  

gestroomlijnd proces, inclusief het melden van de verplichte  

veiligheidsinformatie (ISPS). Direct na uw eerste voormelding 

krijgt u van de Havenmeester het Call Reference Number (CRN). 

Dit CRN is uw rode draad in het gehele verdere scheepsbezoek.

In welke meldingen voorziet 
Melding Schip 2.0?

Meldingen aan Havenmeester

 voormelden aankomst schip

 melden ligplaats(en)

 bestellen nautische diensten

 melden doorvaart

 opgeven verplichte security-info (ISPS Code)

 melden vertrek

Meldingen aan Douane

 voormelden aankomst schip

 melden aankomst schip

Een scheepsbezoek kunt u via Melding Schip 2.0 ook eenvoudig 

overdragen aan een andere ladingagent. Tevens kunt u een 

andere partij aanwijzen als financieel declarant voor de opgave 

zeehavengeld.

Nieuw in Melding Schip 2.0

  opbouw van de schermen is conform het werkproces in  

de praktijk

  u kunt meerdere reizen binnen één scheepsbezoek invullen 

en versturen 

  sneller en makkelijker invoeren. Door de hele service heen 

zijn er: 

 • verbeterde invoermogelijkheden (autofill) 

 • verbeterde zoekmogelijkheden 

 • verbeterde filtermogelijkheden 

 •  complete en duidelijke foutmeldingen. U kunt direct  

corrigeren 

 • overzichtelijke indelingen door kleurgebruik

  uw dashboard toont een overzicht van uw openstaande 

taken

  als u alleen meldingen doet aan de Douane, is het gebruik 

van de service makkelijker geworden. Alleen de velden die 

nodig zijn voor Douane-meldingen hoeft u in te vullen
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Hergebruik betekent 
efficiënter werken

Hergebruik van gegevens uit 
Melding Schip 2.0 helpen u  
door heel de logistieke keten. 

Via de service Melding Schip 2.0 
doet u al uw verplichte scheeps-
meldingen aan de Havenmeester  
en de Douane. De informatie die 
hiermee beschikbaar komt in het 
Port Community System (PCS)  
hergebruiken wij voor u en uw  
logistieke partners in de gehele  
verdere keten. 

Dat begint bij directe vervolgacties 
op het melden van het bezoek van 
het schip, zoals de melding afval-
stoffen, melding gevaarlijke stoffen 
en opgave zeehavengeld. Daarna 
loopt dit door in een veelheid van 
Portbase-services voor het efficiënt 
afhandelen van import- en export-
lading. U hoeft nooit twee keer  
dezelfde gegevens in te vullen. 
Andere partijen hoeven u niet meer 
te bellen of mailen om reisgegevens. 
Deze informatie zien zij automatisch 
terug in het PCS. 

Samen maken we de Nederlands 
havens zo slimmer en veiliger.

Melding Schip 2.0


