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HAVENKAPITEINSDIENST 

INFORMATIEBROCHURE  

HOOFDSTUK I: ZEESCHEEPVAART VOORWAARDEN EN PROCEDURES 

1. Een scheepsagentuur die ligplaatsaanvragen wenst te doen dient aan
volgende voorwaarden te voldoen:

1.1. Een borgstelling plaatsen bij de financiële dienst MBZ (tariefverordening,
hoofdstuk VII, Art.1- punt 3) Contact: fd@mbz.be 

of 

Lid worden 
n 7, 8380 Zeebrugge (via APZI) 

Contactpersonen:  Voorzitter: Raymond Troch 
 Tel.: 050 54 24 41 
 E-mail: raymond.troch@icoterminals.com
 Facturatie: Pascale Claeys
E-mail: claeysp@hotmail.com

1.2. De coördinaten en namen van de medewerkers overmaken. 

1.3. Over een code van de Douane beschikken (vb.: FINBEL) voor vrijgave van de 
schepen bij invaart in Zeebrugge. Contact: gc.zeebrugge@minfin.fed.be 

1.4. Over een code van het CBS beschikken (vb.: AGRMAA) ten behoeve van de 
loodsenregeling. agentcodes@loodswezen.be 

1.5. Als aan deze voorwaarden voldaan is wordt door MBZ een klantencode, een login 
en paswoord voor ZEDIS aangemaakt. Contact: reisdossier@mbz.be 

2. Wat is ZEDIS en waartoe dient het?

ZEDIS is een waterklerkenpakket op het  internet, ontwikkeld door het havenbestuur
om elektronisch verblijfsnummers, ligplaatsaanvragen en wijzigingen van
ligplaatsaanvragen aan te vragen. Het dient ook om lading, melding van kleine
hoeveelheden gevaarlijke goederen en vooraanmelding afval aan boord van de
schepen door te geven.

2.1. Aanvraag verblijfsnummer: nodig voor de douane (vrijgeven van schepen bij
aankomst). Een vroegtijdige aanvraag wordt  in vooraankondiging gezet. 
Het is echter niet verplicht eerst een verblijfsnummer aan te vragen. 

2.2. Ligplaatsaanvraag indienen: 
- er werd reeds een verblijfsnummer aangevraagd: verblijfsnummer omzetten
naar ligplaatsaanvraag. Aanvraag opzoeken, aanvullen en versturen.

- er werd nog geen verblijfsnummer aangevraagd: Nieuwe ligplaatsaanvraag.

mailto:fd@mbz.be
mailto:raymond.troch@icoterminals.com
mailto:claeysp@hotmail.com
mailto:gc.zeebrugge@minfin.fed.be
mailto:agentcodes@loodswezen.be
mailto:reisdossier@mbz.be
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2.3. Aanvraag opzoeken: om een verblijfsnummer of vooraankondiging om te 
zetten in een ligplaatsaanvraag of om een ligplaatsaanvraag te bewerken. 
Tevens voor de aanvraag  van waterlevering, het gebruik van kranen, vlotters 
en gangway(s), het invullen van de Port State Control 72hrs pre-arrival 
notice en voor het raadplegen van de passagetijden van de schepen. 
Ook het antwoord van de loodsregelaars kan hier bekeken worden via 

 
 

2.4. Aangifte kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen: aangeven via Aanvraag 
opzoeken .  
 

2.5. Verplichte vooraanmelding afval: melding via Aanvraag opzoeken . 
 

2.6. Raadplegen lijsten: 
 
Schepen verwacht. 
Schepen in haven. 
Schepen afgevaren. 

 

3. Werkwijze via ZEDIS 
 

3.1. Bij twijfel wordt er eerst contact opgenomen met de kaaiplanner (tel. 
050/54.32.46) maandag tot en met vrijdag, telkens tussen 08u00 en 22u00.  

 
3.2. Verblijfsnummer, ligplaatsaanvraag, wijziging ligplaatsaanvraag en/of shiften 

worden via ZEDIS elektronisch aangemaakt en verstuurd naar de havenkapitein 
(van wacht) met vermelding van naam en telefoonnummer (tijdens en buiten 
de diensturen) van de waterklerk. 
 

3.3. Na goedkeuring/weigering kan het dossier via ZEDIS terug opgevraagd worden 
om de goedkeuring/weigering te raadplegen. 
 

3.4. Ligplaatsaanvraag en/of verhalen (shift) moet aangevraagd worden vóór 
16u00. Weekend regeling: via ZEDIS = op zaterdag en zondag vóór 11u00. 
 

3.5. Voor elk schip dat de haven aanloopt moet een ligplaatsaanvraag 
doorgestuurd worden. Dit geldt eveneens voor schepen vrijgesteld van betaling 
van havenrechten. 
 

3.6. Voor de goede werking is het noodzakelijk dat de havenkapiteinsdienst via 
ZEDIS nauwkeurig op de hoogte gehouden wordt van alle wijzigingen van ETA , 
ETD en ligplaats. 
Deze updates zijn van groot belang voor het bij- of afbestellen van sleepboten, 
een efficiënt gebruik van de sluis, het toekennen van kaaien, de douane en het 
loodsen informaticasysteem. 
 

3.7. Voor schepen die vallen onder de reglementering van de springstoffen en 
munitie moet het  (te verkrijgen bij 
havenkapiteinsdienst) ingevuld en persoonlijk afgegeven worden bij de 
havenkapitein van wacht.  
 

3.8. De loodsbestelling: steeds via ZEDIS 
Voor invarende schepen  minimum 6 (zes) uur vóór aankomst van het schip ter 
hoogte van de Loodskruispost. 
Voor de vertrekkende schepen minimum 3 (drie) uur vóór vertrek van het schip. 
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4. Procedure te volgen bij aankomst en vertrek van schepen .

4.1. Inkomende schepen bestemd voor de voorhaven: 
De inkomende schepen verwittigen Port Control via VHF-kanaal 71 wanneer 

 komen. 
De bootslieden en eventuele sleepboten worden op verzoek van de kapitein van 
het schip besteld door Port Control. 
Ingeval het schip drie of méér grote sleepboten nodig heeft, dient dit zeker 4 
uur vóór de ETA-Scheurzand aangevraagd te worden. 

4.2. Inkomende schepen bestemd voor de achterhaven: 
De schepen of zeeloodsen verwittigen Port Control (VHF-kanaal 71) én de 
zeesluis (VHF-kanaal 68). 
Bootslieden, sleepboten en havenloods worden op verzoek van de kapitein van 
het schip besteld via de zeesluis. 
Ingeval het schip drie of méér grote sleepboten nodig heeft, dient dit zeker 4 
uur vóór de ETA-Scheurzand aangevraagd te worden bij de zeesluismeester, 
tel. 050/ 54.32.31. 

4.3. Uitvarende schepen uit de voorhaven: 
Port Control wordt verwittigd. 
Bootslieden worden rechtstreeks besteld via de centrale der bootslieden   
tel. 050/54.64.36 
De bestelling van sleepboten gebeurt via Port Control minimum 1 uur op 
voorhand. Ingeval het schip drie of méér grote sleepboten nodig heeft, dient dit 
zeker 4 uur vóór afvaart  aangevraagd te worden bij de zeesluismeester tel. 
050 /54.32.31. 

4.4. Uitvarende schepen uit de achterhaven: 
De zeesluis wordt minimum 2 uur op voorhand van het vertrek van het 
vaartuig verwittigd. Port Control wordt eveneens ingelicht. 
Bootslieden worden rechtstreeks besteld via de centrale der bootslieden,   
tel. 050/54.64.36. 
Sleepboten worden besteld via de zeesluis minstens 2 uur vóór vertrek van het 
schip. Ingeval een schip drie of meer grote sleepboten nodig heeft, dient dit 
minstens 5 uur op voorhand aangevraagd te worden bij de zeesluismeester. 

4.5. Verhalen in de voorhaven: 
Port Control wordt vooraf verwittigd. Eventuele sleepboten worden minstens 1 
uur op voorhand besteld bij Port Control. Bootslieden worden besteld via hun 
centrale tel. 050/54.64.36. 

4.6. Verhalen in de achterhaven: 
Port Control en zeesluis worden vooraf verwittigd. Eventuele sleepboten en 
havenloods worden besteld bij de zeesluismeester, sleepboten minstens 2 uur 
op voorhand. Bootslieden worden via eigen centrale besteld. 
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5. Afgifte documenten bij de havenkapiteinsdienst:  
 

5.1.  
 

5.1.1. Ladingen kunnen ingegeven worden via Zedis (zie verder). Dit vervangt het 
indienen van het reisdossier. Het manifest hoeft niet bezorgd te worden 
aan de havenkapiteinsdienst, het kan wel opgevraagd worden ter controle. 

 
5.1.2. binnen de 3 (drie) 

werkdagen na vertrek van het zeeschip afgeleverd worden. Indien het 
vaartuig in de haven blijft moet het reisdossier binnen de 3 (drie) 
werkdagen na het beëindigen van de los- en/ of laadoperaties 
afgeleverd worden. 

 
5.1.3. De voorpagina van de lijst vermeldt reisgegevens en gegevens van het 

goederen. De goederen moeten volledig en accuraat, per soort (goederen 
algemeen, ro/ro en containers) en per haven (herkomst en bestemming) 
opgegeven worden samen met het ladingsmanifest. 
  

5.1.4. 
de MBZ. 
 

5.2. Af te leveren certificaten bij een eerste aanloop 
 

5.2.1. Kopie van de volledige meetbrief, opgesteld volgens de Conventie van Oslo 
(1969). Indien het schip na de laatste aanloop wijzigingen heeft ondergaan 
betreffende scheepsnaam, vlag, tonnenmaat of afmetingen  moet de 
aangifte steeds vergezeld zijn van een kopie van de nieuwe meetbrief. De 
gegevens van het schip worden steeds vergeleken met de vermelding in het 

 of Ships. 
 

5.2.2. Kopie van IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate) met het 
complete Supplement to the Oil Pollution Prevention Certificate. 
 

5.2.3. Kopie van ISSC (International Ships Security Certificate). 
 
Deze certificaten worden afgeleverd met het reisdossier of via mail doorgestuurd 
naar reisdossier@mbz.be. 
 
 
 

 
 

mailto:reisdossier@mbz.be
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6. Werken met ZEDIS:

Aanmaken van verblijfsnummer, ligplaatsaanvraag, vooraanmelding afval, vooraanmelding gevaarlijke
goederen, toevoegen van lading, invullen van de Port State Control 72hrs pre-arrival notice en opvragen van
gekoppelde documenten (loods- en sleepprestaties, leveringen van water) via Zedis.

6.1 Open Internet Explorer en ga naar http://www.zedis.be of  http://www.zedis2.be.

Vul uw gebruikersnaam in 

Vul uw paswoord in 

http://www.zedis.be/
http://www.zedis2.be/
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6.2 U kunt een verblijfsnummer aanvragen, een ligplaatsaanvraag indienen of een bestaane aanvraag opzoeken. 
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6.3 Een verblijfsnummer aanvragen of een nieuwe ligplaatsaanvraag indienen. 
U kan de scheepsgegevens opvragen via NAAM, ROEPNAAM of  IMO-NUMMER. 
Indien de gegevens niet beschikbaar zijn vinkt u nieuw schip aan en u vult al de scheepsgegevens in. 

Nieuw schip aanvinken 
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6.4 Bovenaan dit scherm kunt u enkele zoekcriteria invullen om het gewenste dossier te vinden. Als u reeds een 
dossiernummer of verblijfsnummer hebt, vult u dit in. U krijgt onmiddellijk het gewenste dossier in de lijst. 
U kunt ook op een combinatie van volgende gegevens zoeken: op naam of een gedeelte van de naam van het schip , op 
termijn (aantal dagen) voorafgaand aan de huidige datum, en op status van het schip (verwacht, in haven, uit haven). 

Dossiernummer 
Verblijfsnummer 
Naam schip 

Klik het schip 
aan die u wilt 
aanpassen of 
raadplegen 
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6.5 Kies in het scherm welk onderdeel u wilt aanpassen of raadplegen. 

Mogelijke opties om aan te passen 
of  te raadplegen 
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6.6 Kies onderaan in het scherm voor de link 
Deze link is enkel beschikbaar als er effectief documenten gekoppeld zijn. 

Klik deze link aan om het document te 
raadplegen en/of af te drukken 
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6.7 U ziet alle documenten die aan het dossier gekoppeld zijn. 
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6.8. Lading toevoegen via Zedis. Selecteer het schip en klik op lading. 

Klik op lading 
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6.9. Keuze maken van het soort lading. 

Keuze maken van soort lading en klikken 
op lading toevoegen 
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6.10. U gaat naar de keuzelijst van de goederen en selecteert de goederen die van toepassing zijn. 
Voor volle containers het vinkje  aanklikken. 

Keuze soort goederen aanvinken 
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6.11. Vervolgens stuwadoor en terminal selecteren. U maakt een keuze aan de hand van de lijndienst. 
Vergeet niet de herkomst, het aantal stuks (indien van toepassing) en het tonnage van de goederen in te vullen. 

De gegevens opslaan en uw aangifte is klaar. 

Keuze terminal en stuwadoor 
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HOOFDSTUK II: AFVAL 

Zie het Afvalbeheersplan voor de haven van Zeebrugge. 

HOOFDSTUK III: GEVAARLIJKE GOEDEREN 

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002. 

1. Melding en monitoring van schepen

Aanmelding vóór het binnenlopen van havens van de lidstaten 
1. De exploitant, agent of kapitein van een schip dat op weg is naar een haven van

een lidstaat deelt de bedoelde informatie aan de havenautoriteit mee:
a) ten minste vierentwintig uur voor aankomst, of
b) uiterlijk op het tijdstip waarop het schip de vorige haven verlaat, indien

de reisduur minder dan vierentwintig uur bedraagt, of
c) zodra de aanloophaven bekend is, indien zij nog niet bekend zou zijn of

tijdens de reis wordt gewijzigd.

2. Ten aanzien van schepen komende van een haven buiten de Europese
Gemeenschap, die op weg zijn naar een haven van een lidstaat en gevaarlijke of
verontreinigende stoffen vervoeren, gelden de aanmeldingsvoorschriften van
artikel 13 van Richtlijn 2002/59/EG.

3. Voor de aangifte van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen, kan de melding
via de ligplaatsaanvraag in ZEDIS worden gedaan.
Voor grote hoeveelheden kan gewerkt worden via SEAGHA-DGN. Voor verdere
info neem contact op met PORTHUS  via  info@porthus.com .

4. Indien er derden zijn die voor uw schepen gevaarlijke goederen dienen aan te
geven, kunnen zij voor hun aangifte via Zedis een login en paswoord bekomen,
of via SEAGHA-DGN werken.

2. Te melden

 In transit: alle gevaarlijke goederen die aan boord blijven gedurende het verblijf van
het schip in de haven;

 de te lossen gevaarlijke goederen;
 de te laden of geladen gevaarlijke goederen ten laatste vóór het vertrek van het

schip;
 aanvoer van gasolie voor bunkering of huishoudelijk gebruik en wegtransport:

UNDG 1202;
 aanvoer zware stookolie voor bunkering van schepen: UNDG 1268;
 aangifte van de restlading UNDG 1202 en UNDG 1268 bij het verlaten van de

haven,  om in geval van calamiteit, te weten hoeveel van deze goederen zich nog
aan boord bevinden;

 voor bunkers at sea: melding van soort en kwantiteit aan boord bij invaart, en na
inname de totale lading bij het verlaten van de haven.

Om reis te 
raadplegen - 
openvouwen.

mailto:info@porthus.com
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- Via dossier opzoeken kan men het schip opzoeken waar gevaarlijke goederen moeten worden aangegeven.

- 

Via aanvraag opzoeken kan 
men het schip opzoeken waar 
gevaarlijke goederen moeten 
worden aangegeven. 
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Opzoeken kan:
- via verblijfsnummer
- via dossiernummer
- via de naam

Opzoeken kan ook volgens termijn, van 1 
dag tot oneindig

Door op de naam van het schip te klikken 
opent  men het dossier.

Aangifte via ZEDIS
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Hier kunt u de link gevaarlijke goederen aanklikken om 
het aangifteformulier te openen.

Aangifte via ZEDIS
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Hier ziet u dat er reeds een record is ingevoegd;
Klik op Gevaarlijk goed toevoegen.

Aangifte via ZEDIS
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Hier hebt u de keuze om op te zoeken volgens:
- UNDG nummer
- IMDG klasse
- Naam

Indien er een gegeven te weinig wordt ingegeven 
verschijnt er een foutmelding.
Gelieve te corrigeren waar nodig.

VERPLICHT VELD
Vlampunt 
Indien niet van toepassing: 
NVT 

Aangifte via ZEDIS
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Sectie II: Algemene voorschriften voor het behandelen van gevaarlijke

en/of verontreinigende goederen in de haven van Zeebrugge/Brugge
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HOOFDSTUK IV: ISPS 

1. Aanmeldingen ISPS voor schepen - Ship’s ISPS Pre-Arrival notification.

Het officiële meldingsformulier voor de havens in België is het document 
FCBH/OND/2006/09 versie 2. Dit document vindt u in bijlage. 

Het niet nakomen van de verplichte meldingen kan administratieve boetes, het weigeren 
van toegang tot de haven, een onderzoek van het schip e.d. tot gevolg hebben. 

Via onderstaande methode kunt u de gegevens van de International Maritime 
Organisation (IMO) downloaden en opslaan, zodat ze, indien nodig, aan de schepen kan 
worden bezorgd. 

1.1.   1e manier : Rechtstreeks  http://gisis.imo.org 

K

U Maritime Security

http://gisis.imo.org/
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U vraagt register uw gegevens in te vullen.  
 

 
 
U kunt snel zoeken door de UN-locator in te vullen . 
 

 
  

U vult de UN-locator in, vb: 
- BEZEE 
- GBLON 
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BEZEE-0014 Belgium Zeebrugge PVD sluis, kaai 601-602-603-604             view  
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1.2.   2e manier : via IMO site 
 
Ga naar   http://www.imo.org 
 
K lik op    enter site 
 
Klik Rechts onderaan  Maritime Security  
     
Klik rechts op    
 
Klik in tekst op   click  
 
U wordt doorverwezen naar http://gisis.imo.org   
 
 
Opmerking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.imo.org/
http://gisis.imo.org/
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BE 

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM FOR ALL SHIPS 

PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE 

(1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation 9 of Chapter 

XI-2 and Article 6(3) of Regulation (EC) No 725/2004) 

E-mail or fax this document to: ispsbelgium.reg9@minfin.fed.be  
- Fax : +32 257 96 883 

Particulars of the ship and contact details  

IMO number    Name of ship   

Port of registry   Flag State    

Type of ship   Call sign   

Gross tonnage   
Inmarsat call 

numbers (if available)   

Name of company and 

company identification 
number 

  
CSO name and 24 

hour contact details    

Port of arrival   

Port facility of 

arrival             (if 

known)  
  

Port and port facility information 

Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)   

Primary purpose of call 

  

Information required by SOLAS Regulation 9.2.1 of Chapter XI-2 

Does the ship have a valid International 
Ship Security Certificate (ISSC)? 

YES ISSC 
NO — why 

not? 
Issued by (name of 

Administration or RSO) 
Expiry date 

(dd/mm/yyyy) 

Does the ship have an approved SSP on 

board? 
YES NO 

Security 

level at 

which the 

ship is 

currently 

operating? 

Securit

y          

Level 1 

Security   Level 2  
Security               

Level 3 

Location of ship at the time this report is made 

  

 
  

mailto:ispsbelgium.reg9@minfin.fed.be
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List the last 10 calls at port facilities in chronological order (most recent call first):             

No 
Date from 

(dd/mm/yyyy) 
Date to 

(dd/mm/yyyy) 
Port Country 

UN/LOCODE            
(if available) 

Port facility Security level 

1 
        

  
  SL = 

2 
        

  
  SL = 

3 
        

  
  SL = 

4 
        

  
  SL = 

5 
        

  
  SL = 

6 
        

  
  SL = 

7 
        

  
  SL = 

8 
        

  
  SL = 

9 
        

  
  SL = 

10 
          

  
  SL = 

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, 

indicate below the special or additional security measures taken by the ship. 
YES NO 

No (as 

above)  

Special or additional security measures taken by the ship 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which were carried out during the last 10 calls at port facilities 

listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary — insert total number of ship-to-ship activities: 

Were the ship security procedures specified in the approved SSP maintained during each of these ship-to- 

ship activities?     If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.   
YES NO 

No 
Date from 

(dd/mm/yyyy) 

Date to 

(dd/mm/yyyy) 

Location or longitude       

and latitude 
Ship-to-ship activity 

Security measures applied 

in lieu 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

General description of the cargo aboard the ship   

Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of 

Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code? 
YES NO 

If YES, confirm Dangerous Goods 

Manifest (or relevant extract) is attached 

Confirm a copy of the ship’s crew list is attached YES 
Confirm a copy of the ship’s passenger 

list is attached 
YES 

Other security-related information 

Is there any security-related matter you wish to 

report? 
YES Provide details: NO 

Agent of ship at intended port of arrival 

Name: Contact details (Tel. No): 

Identification of person providing the information 

Title or Position (delete as appropriate): 
Master/SSO/CSO/Ship’s agent (as above) 

Name: Signature: 

Date/time/place of completion of report 
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2. Vrijstellingen van deze verplichtingen  (EU 725/04 Artikel 7) 
Vrijstelling van de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaande aan het 

aanlopen van een haven kunnen aan die schepen worden uitgereikt die een regelmatige 

dienst hebben tussen havenfaciliteiten en aan volgende bijkomende voorwaarden 

voldoen: 

- De maatschappij - rederij die de geregelde diensten exploiteert stelt een lijst van 

de betrokken schepen op, houdt deze bij en geeft deze aan het LCMB (Lokaal Comité 

voor Maritieme Beveiliging) van de betrokken haven. 

- Voor elke reis dienen de inlichtingen voorzien bij voorschrift 9 § 2.2 ter beschikking 

te worden gehouden. Dit kan door het LCMB van de haven of van Port State Control 

zou worden gevraagd. De maatschappij moet ook een intern systeem opzetten dat 

garandeert dat genoemde inlichtingen 24 op 24 uur direct nadat daarom is 

gevraagd aan de bevoegde autoriteit voor maritieme beveiliging kunnen worden 

doorgegeven. 

Het LCMB controleert periodiek of aan de hierboven gestelde voorwaarden wordt 

voldaan. Bij niet naleving wordt de vrijstelling door de voorzitter van het NAMB 

(Nationaal Agentschap voor Maritieme Beveiliging) ingetrokken. 

Volgende gegevens dienen te worden vervat in de lijst: 

 Naam en adres van de maatschappij, tel., e-mail en de gegevens van de persoon 

aan wie 24u/24 naar de hierboven bedoelde inlichtingen kan worden gevraagd. 

 Naam van het schip, IMO nummer, roepnummer, nr. ISPS-certificaat en 

geldigheid. (Interim ISPS-certificaten en ISPS-certificaten die de eerstvolgende 3 

maanden vervallen worden niet in aanmerking genomen) 

 Geregelde dienst van het schip, naam van de havens (indien meerdere) UN 

Locator, IMO Port Facility number (vb: BEZEE-0015), scheepsagent van het schip. 

Bij wijziging van bestemming van deze schepen zal de maatschappij/agent dit 

onmiddellijk melden aan de lokale voorzitter van het LCMB. Zelfde werkwijze dient 

gevolgd indien er certificaten worden ingetrokken. 

Hieronder voorbeeldformulier voor het aanvragen van vrijstelling vooraanmelding ISPS. 

U kunt het  aanvraag tot 

oaden op de website 

www.PortofZeebrugge.be . 

 

http://www.portofzeebrugge.be/
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NATIONALE AUTORITEIT VOOR MARITIEME BEVEILIGING 
 

FORMULIER GEREGELDE DIENST TUSSEN HAVENFACILITEITEN 
(aanvraag tot vrijstelling art. 7 EU verordening 725/2004) 

 
Naam van de maatschappij:       
 
Adres:       
 
Tel:        Fax: N/A.       e-mail:       
 

 
Naam van het schip:        
 
Vlag:        
 
IMO-nummer:        
 
Call sign:        
 
ISPS certificaat en geldigheid:         
 
Autoriteit die het ISPS certificaat heeft uitgereikt:       
 

 
Aanduiding van de geregelde dienst van het schip 

      

Dienstrooster / schema / havenfaciliteiten  
      
      
      
 

Gegevens van de havens en havenfaciliteiten van de geregelde dienst:  
 
Port IMO Port Facility 

number 
Port Facility name 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
Contactpunt waar 24 u/24 de volgens art. 7 bedoelde inlichtingen kunnen worden 
opgevraagd 
- Contact:        

- Gegevens: Mobile       

- Shipping agent:       




