
 
 

 

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 PCS van Portbase.  

QUICK-WINS 

Op 13 juni j.l. is de laatste serie ‘quick-wins’ opgeleverd voor het PCS. Er zijn in totaal 20 aanpassingen 

doorgevoerd in Melding Schip 2.0. We hopen dat het hierdoor weer iets gemakkelijker is geworden uw 

meldingen te doen.  

 

GROTERE WENSEN 

Het Havenbedrijf Amsterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hebben budget vrijgemaakt zodat Portbase 

ook een aantal grotere wensen kan realiseren.  

SYSTEEMKOPPELING 

Portbase werkt op dit moment samen met Vopak aan een 1e deel van een systeemkoppeling. Hiermee is 

Vopak vanaf medio september in staat om de initiële melding schip vanuit het eigen systeem via het PCS 

te versturen aan de havenmeester. Enige tijd later, als blijkt dat alles goed functioneert, kunnen 

systemen van andere agenten ook aansluiten. Er is reeds gesproken met ‘GAT-Ship’, leverancier van port 

call software, om er zeker van te zijn dat de aansluiting ook voor andere partijen technisch mogelijk is. 

Het versturen van updates vanuit het eigen systeem pakken we later op. 

 

 

 



 

KLANTENPANEL 

Om op tijd met de voorbereidingen van de eerstvolgende wens te kunnen starten, is op 12 juli j.l. een 1e 

bijeenkomst geweest van het zgn. ‘klantenpanel’. Hierin zijn vertegenwoordigd: 

-       VRC 

-       ORAM 

-       Vopak 

-       Euro Nordic 

-       Vertom 

-       Wilson 

-       Trans-Saar 

-       LBH 

-       Tata Steel Nebam 

Het klantenpanel adviseert de havenbedrijven over de gewenste prioriteiten en komt elke twee maanden 

bijeen. Bij vragen en/of suggesties kunt u naast de havenbedrijven en Portbase natuurlijk ook contact 

opnemen met een van deze panelleden. 

WERKGROEP 

Naast het klantenpanel gaan we ook een werkgroep oprichten. De deelnemers van deze werkgroep 

bestaan uit agenten/waterklerken die dagelijks met het PCS werken. Zij werken samen met Portbase en 

de havenbedrijven per wens de meest geschikte oplossing uit. De samenstelling van de werkgroep kan, 

afhankelijk van het onderwerp, variëren. U kunt zich nog aanmelden voor deze werkgroep door een 

email te sturen naar L.van.Waasdijk@portofrotterdam.com. 

VERVOLG 

Het eerstvolgende punt dat de werkgroep gaat uitwerken is: ‘Eenvoudig updaten van reisgegevens’. Een 

mogelijke (deel)oplossing hiervoor is het creëren van de mogelijkheid om op een simpele manier via een 

mobile device de meest voorkomende wijzigingen in reisgegevens (bv ETD, diepgang, ligplaats) door te 

voeren. Hiermee wordt het ook buiten kantoor eenvoudiger om updates op tijd aan de havenmeester 

door te geven. 

Met vriendelijke groet, ook namens het 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. 
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