
                        
   

1 

 

Elektronische meldplicht zeeschepen  

voor havens Leeuwarden en West-Terschelling 

 
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. 

Zeeschepen die ligplaatsen in kleinere havens bezoeken, moeten zich per 21 december 2019 elektronisch melden 

bij genoemde autoriteiten. Dit geldt zowel voor bezoeken aan ligplaatsen die in beheer zijn bij gemeentes, 

provincies of het Rijk als voor bezoeken aan ligplaatsen die in particulier beheer zijn zoals bedrijven.  

Voor het elektronisch melden in kleinere havens wordt gebruik gemaakt 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. 
 
Bezoeken aan kleine havens in de regio Fryslân, Overijsel en Flevoland moeten worden gemeld via het Port 
Community System van Portbase, zoals in gebruik voor de haven van Harlingen. 
 
De gemeenten Leeuwarden en Terschelling hebben er daarnaast voor gekozen om de administratieve afhandeling 
van de elektronische meldingsformaliteiten geheel uit te besteden aan NV Port of Harlingen, het Harlinger 
havenbedrijf. Deze beoordelen en accepteren de meldingen en registreren de werkelijke aankomst- en 
vertrektijden van gemelde schepen. Mogelijk zullen ook Kampen en Urk op een later moment gebruik gaan maken 
van deze service. 
 
Elektronische melding 
Bezoeken van zeeschepen aan genoemde havens worden in het PCS niet meer als doorvaarder via Harlingen 
aangemeld, maar rechtstreeks voor de bestemmingshaven. Voor beide havens zijn de ligplaatsen voor zeeschepen 
beschikbaar in het PCS. 
 
Meldingen dienen zo veel mogelijk tijdens kantooruren te worden ingediend via het PCS. Tijdens kantooruren 
worden de berichten actief gemonitord. Buiten kantooruren kunt u voor verwerking van uw spoedeisende melding 
contact op te nemen met de Verkeerspost van Port of Harlingen. 
 
Melding aankomst / vertrek 
Zodra het schip afmeert of vertrekt op de gemelde ligplaats, meldt de kapitein / schipper dit binnen 15 minuten 
aan de Verkeerspost van Port of Harlingen. De Verkeerspost registreert uw aankomst- en vertrektijd voor de 
bevoegde autoriteiten. 
 
De Verkeerspost van Port of Harlingen is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0517-412512 
 
Voor West – Terschelling meldt u zich daarnaast overdag ook op marifoonkanaal 12.  
 
Operationele lokale afspraken 
Voor het reserveren van openbare ligplaatsen of andere lokale zaken neemt u nog steeds contact op met de lokale 
havenmeester: 
Leeuwarden:   058-2338766 
West-Terschelling:  0562-442235 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over het elektronisch melden voor Leeuwarden of Terschelling? Neem dan contact op met Port 
of Harlingen via telefoonnummer 0517-723 333 of e-mail haven@portofharlingen.nl  
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