
 

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.  

INITIËLE SYSTEEMKOPPELING 

Portbase heeft samen met Vopak in november 2017 het 1e deel van de systeemkoppeling gerealiseerd.  

Het testen in een drukke decembermaand heeft voor een iets langere doorlooptijd gezorgd, maar sinds 19 

januari schiet Vopak alle nieuwe bezoeken via de koppeling het PCS in! Vrijwel alle bezoeken worden 

foutloos in het PCS geladen. Een paar kleine issues worden op dit moment nog opgelost.  

AANSLUITEN ANDERE AGENTEN OP INITIËLE SYSTEEMKOPPELING 

We verwachten dat leveranciers van systemen van andere agenten vanaf februari voorbereidingen kunnen 

gaan treffen om ook aan te sluiten. Wij informeren u hierover zodra we constateren dat álle meldingen van 

Vopak foutloos worden verwerkt.   

Het versturen van updates vanuit het eigen systeem volgt zodra een redelijk aantal agenten zijn 

aangesloten op het 1e deel van de koppeling. 

MOBIELE TOEPASSING VOOR SMARTPHONE EN NIEUWE USER INTERFACE 

De werkgroep gaat de komende periode de 1e versie van de mobiele toepassing gebruiken om te zien of 

deze aan alle wensen voldoet. Zodra dit het geval is, stellen we de ‘app’ aan alle agenten beschikbaar.   

MELDEN AFVALSTOFFEN 

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

voor het melden van gevaarlijke stoffen. Het implementeren van de nieuwe regels voor afvalstoffen pakken 

we gelijktijdig op met het vereenvoudigen van de melding afvalstoffen, dat hoog op de wensenlijst van het 

klantenpanel staat. 

KLANTENPANEL & WERKGROEP 

Datum volgende bijeenkomsten: 

- Klantenpanel 13 maart, 2 mei 

- Werkgroep 21 februari, 21 maart 



 

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. 
  
 

 


