
 

VEREENVOUDIGEN PROCES ‘MELDEN AAN DE HAVENMEESTER’  

Beste scheepsagenten, 

Via deze weg informeren wij u over de stand van zaken rondom het vereenvoudigen van het proces 

‘elektronisch melden aan de havenmeester’ via het Port Community System (PCS) van Portbase.  

KLANTENPANEL 

Op 15 november jl. is het klantenpanel voor de 3e keer bijeengekomen om de havenbedrijven te adviseren 

over de gewenste prioriteiten. Na de initiële systeemkoppeling werkt Portbase nu aan een mobiele 

toepassing via smartphone of tablet waarmee agenten snel en eenvoudig updates op reeds gemelde reizen 

kunnen versturen naar de havenmeester. De eerstvolgende wens vanuit het klantenpanel is het 

vereenvoudigen van de melding afvalstoffen.  

De volgende klantenpanelbijeenkomst staat gepland op 10 januari 2018. 

REALISATIE INITIËLE SYSTEEMKOPPELING 

Portbase heeft samen met Vopak het 1e deel van de systeemkoppeling gerealiseerd! Vopak is vanaf nu in 

staat om gegevens, nodig voor de initiële melding schip, vanuit het eigen systeem in het PCS te laden, en 

van daaruit te versturen naar de havenmeester. Vopak heeft op 29 november jl. de 1e melding vanuit de 

productie-omgeving succesvol verstuurd. In de komende periode zal Vopak de werkwijze aanpassen op de 

nieuwe koppeling. De verwachting is dat Vopak vanaf half december alle scheepsbezoeken via de 

systeemkoppeling in het PCS gaat laden. 

AANSLUITEN ANDERE AGENTEN OP INITIËLE SYSTEEMKOPPELING 

Als blijkt dat alles goed functioneert, kunnen systemen van andere agenten ook aansluiten. U wordt hier 

binnenkort over geïnformeerd. Het versturen van updates vanuit het eigen systeem wordt ingepland zodra 

een redelijk aantal agenten zijn aangesloten op het 1e deel van de koppeling. 

WERKGROEP 

De werkgroep is inmiddels diverse keren bijeengekomen. Het is goed om te zien dat de leden zeer 

betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het PCS en inhoudelijk een zeer nuttige bijdrage leveren. 

Tijdens de bijeenkomst van 29 november jl. is vooral gekeken naar de laatste ontwikkelingen van de 

mobiele toepassing.  



MOBIELE TOEPASSING VOOR SMARTPHONE EN NIEUWE USER INTERFACE 

Met deze mobiele toepassing wordt het mogelijk om op een smartphone (of tablet) snel en eenvoudig een 

aantal veel voorkomende wijzigingen op eerder gemelde reizen te versturen naar de havenmeester. De 

schermen die hiervoor ontwikkeld worden, zijn straks ook bruikbaar op een desktop/laptop en ‘schalen’ 

automatisch naar het geschikte formaat. Daarbij worden op een smartphone alleen die velden getoond 

waarop wijzigingen snel gemeld moeten kunnen worden. Dit maakt dat de mobiele toepassing eenvoudig, 

gebruiksvriendelijk en snel werkt. De nieuwe schermen zullen door de leden uit de werkgroep in de praktijk 

worden getest. 

NIEUWE WETGEVING 

In 2018 moeten wij voldoen aan nieuwe regelgeving. Dit geldt voor zowel het melden van gevaarlijke 

stoffen als het melden van afvalstoffen. Het implementeren van de nieuwe regels voor afvalstoffen wordt 

gelijktijdig opgepakt met het vereenvoudigen van de melding afvalstoffen zodat aan de wens van het 

klantenpanel wordt voldaan. Na de afvalstoffen zijn we genoodzaakt om ook de nieuwe regels voor het 

melden van gevaarlijke stoffen te implementeren. Er ligt ook een wens om het melden van gevaarlijke 

stoffen te verbeteren. Het ligt voor de hand om deze 2 stappen, net als voor afvalstoffen, gelijktijdig uit te 

voeren. 

ETA’S UIT PRONTO VOOR ROTTERDAMSE AGENTEN 

Voor een aantal schepen informeerde Dirkzwager de Havenmeester van Rotterdam rechtstreeks over 

wijzigingen in de verwachte aankomsttijd (ETA). Op 4 december jl. is Dirkzwager hiermee gestopt. Dit is 

onlangs aan alle Rotterdamse agenten per brief gecommuniceerd. Als agent bent u verantwoordelijk om 

afwijkingen groter dan 30 minuten aan de havenmeester door te geven zodra u hiervan op de hoogte bent. 

Om u daarin te ondersteunen én om de ETA’s in de gehele nautische keten zo accuraat mogelijk te houden, 

gaan wij u daarin via het PCS een mogelijkheid bieden om ETA’s uit het systeem Pronto over te nemen. 

Deze ETA’s zijn gebaseerd op actuele AIS-informatie, snelheid van het schip en voorspelde route. Deze 

ontwikkeling is inmiddels gestart.  

Met vriendelijke groet, ook namens Havenbedrijf Amsterdam en Portbase, 

Louis van Waasdijk 

Adviseur Divisie Havenmeester (Rotterdam) 

Tel: +31 (0)10 252 1858 | +31 (0)6 1093 8114 

 

Dit bericht is een samenwerking van het Havenbedrijf Rotterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en Portbase en wordt verstuurd naar alle stakeholders. Zodra 

er nieuws is, ontvangt u een update. 
  
 

 


