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Per 6 december 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de service Opgave 

Zeehavengeld Amsterdam. Hieronder staan de wijzigingen op een rij.  

 

1. De naam van twee velden is aangepast: op het scherm Statement details, in het blok Harbor-

dues details. De velden “Carrier” heten nu “Agency” in plaats van “Carrier”. Gebruikers 

hebben aangegeven dat de term Carrier in dit verband verwarring oproept. Daarom is de 

naam van de velden gewijzigd in “Agency”.  
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In het scherm Cargo details zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd:  

 
 

2. Bij het blok Cargo summary is de volgorde van de invoervelden aangepast en is er logica 

ingevoerd tussen HS/IMDG en Type of Goods.  

Afhankelijk van de goederensoort die u gekozen heeft bij HS/IMDG, verschijnen de 

bijhorende verschijningsvormen (Type of Goods). Hierdoor kunt u gemakkelijker de juiste 

Type of Goods kiezen en wordt foutieve invoer voorkomen.  

 

Vraag: wat moet ik doen als de gewenste combinatie van goederencode en 

verschijningsvorm (Type of Goods) niet voorkomt?  

Neem in dat geval contact op met de servicedesk van Portbase.  

 

3. Achter de velden Loaded en Discharged is “(tne cf. B/L)" toegevoegd. Dit omdat deze velden 
moeten worden ingevoerd op basis van manifest of Bill of Lading (en niet op basis van 
stuwadoorsverklaringen).  
 

4. Er vindt een controle plaats tussen de hoeveelheid opgegeven tonnage bij 

loading/discharged en de summer deadweight van een schip. Indien de hoeveelheid lading 

loaded of discharged op een ligplaats hoger ligt dan de summer deadweight van een schip, 

dan krijgt u een waarschuwing.  
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5. Client reference: in Melding Schip kunt u in het veld Client Reference een eigen referentie 

invullen, welke meegestuurd wordt naar de service Opgave Zeehavengeld. Wat nieuw is, is 

dat dit referentienummer met ingang van 1/1/2016 op de factuur vermeld wordt die u van 

Havenbedrijf Amsterdam N.V. ontvangt. Dit geldt ALLEEN voor digitale opgaven. Let op: het 

is niet mogelijk het referentienummer achteraf te wijzigen.  

 

6. Voordat de Opgave Zeehavengeld verstuurd kan worden, dient men akkoord te gaan met de 

General Terms and Conditions van Havenbedrijf Amsterdam. Dit is toegevoegd op verzoek 

van het Havenbedrijf Amsterdam. Via een link kunt u de General Terms en Conditions inzien. 

Met het aanvinken van dit veld verklaart u dat u uw opgave conform de Algemene 

Voorwaarden van Havenbedrijf Amsterdam N.V. hebt verricht. 

 

 
 


