
Maritime Declaration of Health (MDoH) 
 
 
Beste scheepsagenten, 
 
Graag informeer ik u over het volgende: 
 
 
MDoH digitaal uploaden en versturen 

Vanaf 1 september 2021 dient u de Maritime Declaration of Health (MDoH) voor elk schip digitaal aan 
te leveren aan de havenmeester via Melding Schip in het Port Community Systeem (PCS) van Portbase. 
Het versturen van de MDoH mag pas binnen 24 uur vóór aankomst op het gekozen Pilot Boarding Place 
(PBP) maar niet later dan 6 uur voor ETA PBP. Buiten dit tijdslot krijgt u een waarschuwing. In 
uitzonderlijke gevallen blijft het mogelijk een MDoH te versturen buiten dit tijdslot. Is er geen goed 
argument, dan loopt u het risico dat de havenmeester de MDoH niet accepteert. Voor inkomende 
reizen vanuit het achterland (uit Duitsland en België) geldt dezelfde meldplicht. Na het verzenden, 
krijgt u in het scherm een beknopt overzicht van de ingezonden gegevens. 
 
 
Upload formulier naar kapitein 

Nieuw upload-formulier voor 

kapiteins 

Er is een nieuw Excel upload-formulier ontwikkeld die u naar de 

kapitein dient te sturen met het verzoek deze in te vullen met de 

meest actuele gezondheidssituatie aan boord. Andere varianten 

van dit MoDH upload-formulier worden niet geaccepteerd.  

MDoH moet recente situatie aan 

boord weergeven 

Een MDoH die niet de meest recente situatie aan boord 

weergeeft, bv. met een datum die meer dan 1 dag oud is of die 

niet tussen 24 en 6 uur voor aankomst op de Pilot Boarding Place 

door de agent wordt verstuurd, wordt niet geaccepteerd. 

Formulier kan ook gebruikt 

worden in andere havens 

Het formulier is net als de andere upload-formulieren gemaakt 

in Excel en lijkt sprekend op het bekende MDoH-formulier dat 

nu (soms nog analoog) wordt ingevuld. Uitgangspunt is dat de 

kapitein dit nieuwe formulier zowel digitaal als analoog ook in 

andere havens kan gebruiken zodat hij niet twee verschillende 

formulieren hoeft bij te houden. Het kan worden geprint, 

getekend, gestempeld en als vanouds worden afgegeven of 

gescand en gemaild. Voor Amsterdam, Rotterdam e.o. hoeft het 

niet meer te worden ondertekend, gestempeld en gescand. 

Versturen naar de agent per e-mail is voldoende.  

‘List of ports’ en ‘Crew members’ 

leeg laten, tenzij 

De onderdelen ‘List of ports’ en ‘Crew members’ hoeven voor 

Rotterdam en Amsterdam níet te worden ingevuld, tenzij er 

zieken of doden aan boord zijn. 

Verklaring naar waarheid 

ingevuld  

Het is voldoende als de kapitein verklaart dat hij/zij het formulier 

naar waarheid heeft ingevuld. Een digitale handtekening is niet 

nodig, maar als deze gebruikt wordt, is dat geen probleem. Wij 

valideren echter op de Yes/No bij “I declare that the particulars 

and answers to the questions are true and correct to the best of 

my knowledge and belief”. Extra uitleg over het invullen van het 

formulier staat in het tabblad ‘General’. 

 



Validaties in Melding Schip 

Het upload-formulier bevat een aantal validaties maar Excel is minder geschikt om dit robuust te 
maken. In het verleden hebben we hiermee geëxperimenteerd maar de ervaring leert dat 
verschillende versies, andere besturingssystemen e.d. juist voor meer problemen zorgden. Ook voor 
de MDoH is daarom gekozen om vooral in het PCS te valideren op correctheid. 
 
 
Nieuw taak MDoH in Melding Schip 

In de taakbalk wordt de MDoH-taak zichtbaar als ‘Health’: 
 

 

Nieuw is een functionele terugkoppeling vanuit de havenmeester 
(rechter blauwe icoontje: ‘In behandeling’). De andere icoontjes (groene 
vink) zijn technische terugkoppelingen die aantonen dat de melding is 
aangekomen in het systeem van de havenmeester maar zeggen niets 
over de inhoud. Alle functionele terugkoppelingen worden op dit 
moment vanuit het havenmeestersysteem via e-mail naar de agent 
verstuurd, de zgn. ‘Clearance mail’. ‘Health’ is de 1e taak die op deze 
manier in het PCS wordt getoond. Op termijn willen we dit ook voor de 
andere taken op deze manier oplossen. De e-mail van de havenmeester 
vervalt dan.   

 
 
Terugkoppeling in PCS 

• Op verreweg de meeste schepen zijn er gelukkig geen gezondheidsproblemen. De medewerkers 
van het HCC/HOC beoordelen op dit moment handmatig álle MDoH’s. Dit werk kunnen we nu 
automatiseren waardoor we alleen nog die MDoH’s beoordelen waar wél iets mee is. Als er niets 
aan de hand is, krijgt de agent vrijwel direct een functionele terugkoppeling (groene vink rechts) 
dat het in orde is.  

• Als er bijzonderheden zijn, wordt het icoon oranje en wordt de GGD geïnformeerd.  

• Als de MDoH niet in orde is, wordt het icoon rood. Waarschijnlijk moet de kapitein dan een nieuwe 
opsturen zodat de agent deze opnieuw kan versturen naar de havenmeester.  

• Als er bijzonderheden zijn of als de MDoH niet in orde is, ontvangt u hiervan een melding in het 
scherm. Tevens kunt u zich via ‘Preferences’ abonneren op notificaties zoals een e-mail en/of een 
SMS vanuit het PCS. 

 

 
Maatregelen GGD 

Als er bijzonderheden zijn, wordt de GGD geïnformeerd. De GGD neemt contact op met de agent en/of 
de kapitein als er maatregelen nodig zijn. Met wie de GGD contact opneemt, hangt af van wat er aan 
de hand is.  
 
 
Persoonsgegevens en AVG 

I.v.m. de AVG-wetgeving zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens direct na het uploaden en 
verzenden automatisch uit het PCS te verwijderen. Het havenmeestersysteem legt geen 
persoonsgegevens vast, alleen het feit dát er bijzonderheden zijn met de gezondheidssituatie aan 
boord. 
 
 
  



Portbase Support pagina 

Meer informatie over hoe de nieuwe functionaliteit werkt, vindt u op de Portbase Support pagina: 

https://support.portbase.com/services/melding-schip/ 

 

Heeft u toch nog vragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de Servicedesk van Portbase. 

E-mail:   servicedesk@portbase.com 

Telefoon: 088 – 625 25 25  (weekdagen van 08:00 tot 18:00 uur) 

  06 – 518 844 56  (Piketdienst voor urgente zaken) 

 
  

 
 
Met vriendelijke groet, ook namens Port of Amsterdam en Portbase, 
 
Louis van Waasdijk 
Projectmanager Divisie Havenmeester (Rotterdam) 
Tel: +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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