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Beste belanghebbende,
In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aanstaande wijziging van
de meldplicht voor zeeschepen die kleinere Nederlandse havens bezoeken.
Zeeschepen moeten bij een bezoek aan een haven voldoen aan meldformaliteiten
ten behoeve van de bevoegde autoriteit van de haven, Douane en Grensbewaking
(Koninklijke Marechaussee en Zeehavenpolitie). Voor de grotere Nederlandse
havens geldt sinds enkele jaren al een elektronische meldplicht.
Op dit moment mag de meldplicht in kleinere havens nog “op papier” worden
voldaan. Dat gaat in de Nederlandse wetgeving veranderen. Zeeschepen die
ligplaatsen in kleinere havens bezoeken, dienen zich per 21 december 2019
elektronisch te gaan melden bij genoemde autoriteiten. Dit geldt zowel voor
bezoeken aan ligplaatsen die in beheer zijn bij gemeentes of andere overheden als
voor bezoeken aan ligplaatsen die in particulier beheer zijn zoals bedrijven.
Meldformaliteiten
De meldplicht aan autoriteiten is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving voor
havenautoriteiten, Douane en Grensbewaking. Daarin is vastgelegd welke
meldverplichtingen gelden voor welke schepen in welke situaties. Het gaat hierbij
om de volgende meldformaliteiten:
•
Bevoegde autoriteiten van havens: aankomst- en vertrekmeldingen,
beveiligingsmeldingen (security), melding scheepsafval (waste) en
melding ten behoeve van havenstaatcontrole;
•
Douane: meldingen en aangiftes in het kader de Douaneprocessen
Binnenbrengen, Uitgaan en Proviandering;
•
Grensbewaking: meldingen betreffende de personen aan boord bij
grensoverschrijding.
Gebruik van bestaande meldsystemen van de grote havens
Voor het elektronisch melden in kleinere havens gaan gemeentes van deze
kleinere havens gebruik maken van de bestaande meldsystemen van grotere
havens in de nabijheid. Dit betekent dat melders van scheepsbezoeken van deze
meldsystemen gebruik moeten maken om aan hun meldformaliteiten met
betrekking tot het schip te voldoen en via deze systemen de meldingen
elektronisch worden doorgestuurd naar desbetreffende autoriteiten.
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•

Voor bezoeken aan havens in gemeentes in de regio´s Groningen,
Friesland, Overijssel, Rotterdam en het achterland van Rotterdam: PCS
(Port Community Systeem) van Portbase dat door havenautoriteit
Rotterdam, Harlingen en Groningen Seaports wordt gebruikt.

•

Voor bezoeken aan havens in gemeentes in de regio Den Helder: Port Visit
dat door havenautoriteit Den Helder wordt gebruikt

•

Voor bezoeken aan havens in gemeentes in de regio Zeeland: Enigma+
dat door havenautoriteit North Sea Port Netherlands wordt gebruikt.
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Voor melders van schepen die ook grotere havens bezoeken zijn dit bekende
systemen. In de bijlage is aangegeven welke kleine havens het per regio betreft.
Informatie en contact
Als u vragen heeft over de elektronische meldplicht voor kleine havens kunt u
voorafgaand aan 21 december 2019 terecht bij Janneke Wiersema
(janneke.wiersema@minienw.nl). Wij blijven u informeren over de voortgang.
Met vriendelijke groet,

Inge Willemsen
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mede namens
Douane, Sip van der Weg
Koninklijke Marechaussee, Dirk van de Broek
Zeehavenpolitie, Heidie van Kempen
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Meldsysteem
Haven/plaats

Regio Groningen

Regio Friesland
en Overijssel

Regio Den Helder

Enigma+

PCS

Foxhol en Waterhuizen (MiddenGroningen)

X

Groningen (stad)

X

Lauwersoog

X

Scheemda

X

Veendam

X

Kampen

X

Leeuwarden

X

Urk

X

West-Terschelling

X

Den Helder (Marinehaven, alleen
civiele schepen)

X

Den Oever

X

´t Horntje (NIOZ-haven)

X

Oude Zeug

X

Oudeschild

Regio Rotterdam
en achterland

X

Alblasserdam

X

Bergen op Zoom

X

Gorinchem

X

´s Gravendeel

X

Hardinxveld-Giessendam

X

Krimpen aan den IJssel

X

Maasbracht

X

Maastricht

X

Middelharnis

X

Nijmegen

X

Papendrecht

X

Ridderkerk

X

Roermond

X

Sliedrecht

X

Stad aan het Haringvliet

X

Stellendam

X

Venlo

X

Werkendam

X

Zwijndrecht

Regio Zeeland

Port Visit

X

Middelburg

X

Veere-Roompotsluis

X

Vlissingen (binnenhaven)

X

Walsoorden

X

Yerseke

X
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