
s 

 Bezoek Schip Afhandelen Exportlading Organiseren Achterlandtransport 

    

 Back-up procedure 

 

 

 

 Bezoek Schip Afhandelen Exportlading Organiseren Achterlandtransport 

Copyright © Portbase. Alle rechten voorbehouden. 20170727 

 

 

 

 
Contact 

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig, 

dan kunt u contact opnemen met 

onze Service Desk: 

 

+31 (0)88 625 25 25 

servicedesk@portbase.com 

 
 

Legenda 

 

 

Melding Schip Overige Havens 
 

De procedure is generiek.  

  Het Port Community System (PCS) is niet 

beschikbaar  

Hoe te handelen tijdens de storing?Hoe te handelen tijdens de storing?Hoe te handelen tijdens de storing?Hoe te handelen tijdens de storing?    

Meldingen aan Port of Harlingen  

Alle meldingen moeten rechtstreeks bij de Havenmeester HH 

worden ingediend. De 24-uurs meldplicht (Voorbericht van 

Aankomst) dient te worden gedaan door het formulier “Generale 

Verklaring IMO FAL 1” in te vullen en te e-mailen naar de 

Havenmeester van Harlingen. Dit formulier kunt u downloaden van 

de volgende locatie: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaove

rstijgend/programmas_en_formulieren/generale_verklaring_imo_f

al_1  

U bent zelf verantwoordelijk voor de controle of uw melding bij HH 

is aangekomen. Wanneer de storing langer dan 24 uur duurt, zal 

Portbase met HH en de Douane overleggen over het uitgeven van 

CRN’s.  

 

Meldingen aan Groningen Seaports (GSP); 

Alle meldingen moeten rechtstreeks bij de Havenmeester worden 

ingediend. De 24-uurs meldplicht (Voorbericht van Aankomst) dient 

te worden gedaan door het formulier “Generale Verklaring IMO FAL 

1” in te vullen en te e-mailen naar de nsc@groningen-seaports.com 

. Dit formulier kunt u downloaden van de volgende locatie: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaove

rstijgend/programmas_en_formulieren/generale_verklaring_imo_f

al_1  

U bent zelf verantwoordelijk voor de controle of uw melding bij GSP 

is aangekomen. Wanneer de storing langer dan 24 uur duurt, zal 

Portbase met GSP en de Douane overleggen over het uitgeven van 

CRN’s 
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Meldingen aan Douane: 

U kunt weer via de normale procedure uw aangiftes 

doen. U dient alsnog met terugwerkende kracht uw 

aangifte(s) van tijdens de storing elektronisch in te 

dienen via het PCS.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de 

Portbase Service Desk.  

 Het systeem van de Douane is niet 

beschikbaar 

Bij een storing in het DMF zal de Douane de storing 

melden via een servicebericht op: 

https://www.oswo.nl/swodouane/course/view.p

hp?id=4401 en bekend maken of de back-up 

procedure mag worden toegepast. Dit service bericht 

kunt u ook op My Portbase vinden. 

 

Hoe te handelen tijdens de storing?Hoe te handelen tijdens de storing?Hoe te handelen tijdens de storing?Hoe te handelen tijdens de storing?    

Vul het formulier “Generale verklaring IMO FAL 1” in  

Het formulier “Generale Verklaring – IMO FAL 1” is te 

vinden op: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldconten

tnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/

generale_verklaring_imo_fal_1 

� Zet op elk deel van de papieren aangifte: 

BACK-UP PROCEDURE DMF VIA ZEE 

� Scan het papieren formulier 

� Stuur het gescande formulier in pdf-formaat 

als bijlage bij een e-mail naar: 

douane.drh.inenuitklaringen@belastin

gdienst.nl  

 

 

    

    

    

Hoe te handelen na de storing?Hoe te handelen na de storing?Hoe te handelen na de storing?Hoe te handelen na de storing?    

Na afloop van de storing dient u alsnog uw aangifte 

elektronisch in te dienen via PCS. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met de Portbase Service Desk. 

 Het systeem van Haven Harlingen 

(HH) is niet beschikbaar 

Hoe te handeHoe te handeHoe te handeHoe te handelen tijdens de storing?len tijdens de storing?len tijdens de storing?len tijdens de storing?    

Alle meldingen moeten rechtstreeks bij de 

Havenmeester HH worden ingediend. De 24-uurs 

meldplicht (Voorbericht van Aankomst) dient te 

worden gedaan door het formulier “Generale 

Verklaring IMO FAL 1” in te vullen en te e-mailen naar 

de Havenmeester van Harlingen. Dit formulier kunt u 

downloaden van de volgende locatie: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldconten

tnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/

generale_verklaring_imo_fal_1 

U bent zelf verantwoordelijk voor de controle of uw 

melding bij HH is aangekomen. Wanneer de storing 

langer dan 24 uur duurt, zal Portbase met HH en de 

Douane overleggen over het uitgeven van CRN’s 

 

Meldingen aan Douane: 

Het is niet mogelijk een elektronische aangifte naar 

Douane te sturen, deze dient handmatig opgesteld 

en verzonden te worden. Zie hoofdstuk 2 voor 

instructies voor het doen van een handmatige 

melding. 

 Het systeem van Groningen Seaports 

(GSP) is niet beschikbaar 

Alle meldingen moeten rechtstreeks bij de 

Havenmeester worden ingediend. De 24-uurs 

meldplicht (Voorbericht van Aankomst) dient te 

worden gedaan door het formulier “Generale  
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Verklaring IMO FAL 1” in te vullen en te e-mailen naar de 

nsc@groningen-seaports.com . Dit formulier kunt u 

downloaden van de volgende locatie: 

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/t

hemaoverstijgend/programmas_en_formulieren/general

e_verklaring_imo_fal_1  

U bent zelf verantwoordelijk voor de controle of uw 

melding bij GSP is aangekomen. Wanneer de storing 

langer dan 24 uur duurt, zal Portbase met GSP en de 

Douane overleggen over het uitgeven van CRN’s.  

 

 

Contactinformatie 

 Havendienst Harlingen 

VerkeerspostVerkeerspostVerkeerspostVerkeerspost                

 0517 412 512   

Havenmeester van DienstHavenmeester van DienstHavenmeester van DienstHavenmeester van Dienst    

 06 5393 0028 

0517 413 423 

 haven@harlingen.nl 

 Havendienst Delfzijl / Eemshaven (Groningen 

Seaports) 

0596 - 640477 

0596 - 630464 

nsc@groningen-seaports.com  

 Douane 

CCC Douane Maritiem (Zeezaken)CCC Douane Maritiem (Zeezaken)CCC Douane Maritiem (Zeezaken)CCC Douane Maritiem (Zeezaken)    

 088 151 42 75  

 IMOFAL 1 of 3: 

Douane.drh.inenuitklaringen@belastingdienst.nl 

 VBS: Douane.rdam.vbs@belastingdienst.nl 

https://www.oswo.nl/swodouane/course/view.php?id=

4401 
 


