
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Elektronisch registreren vanaf 4 juli 2022 

Beste,  

 

U ontvangt deze brief omdat u een bezoeker/gebruiker bent van de haven North Sea Port. Wij willen 

u graag informeren over een komende wijziging in de meldprocedure. Vanaf 4 juli aanstaande is het 

niet meer mogelijk te melden via VHF 78. Alle aanmeldingen van reizen van en naar ons gebied 

verlopen vanaf dat moment via elektronisch. De verkeerskanalen VHF 5 en 9 blijven beschikbaar. 

Waarom deze wijziging? 

North Sea Port uniformeert waar mogelijk haar werkwijzen en streeft naar verdere digitalisering. 

Veel scheepstypen zijn al verplicht om zich elektronisch te melden en ook voor andere schepen is dit 

de trend. Elektronisch melden heeft voor u het grote voordeel dat informatie slechts één keer per 

reis ingevuld hoeft te worden. Het voordeel aan onze kant is dat wij onze medewerkers meer 

beschikbaar krijgen voor andere taken, bijvoorbeeld meer toezicht.  

Voorbereiding 

Wij vragen u om direct de volgende reis al digitaal aan te maken. Er zijn hiervoor meerdere systemen 

op de markt. U kunt uiteraard BICS gebruiken, of een van de apps, die op  onze website 

www.northseaport.com/reis-aanmelden-binnenvaart staan vermeld.  

In het weekend van 4 en 5 juni doen wij een test. Dan zal VHF78 gedurende 36 uur uw oproepen niet 

beantwoorden. Zo komen wij er achter of onze voorbereiding al helemaal af is, of dat wij nog zaken 

moeten aanpassen. 

Overige vragen 

Wij weten dat u VHF78 ook gebruikt voor andere vragen. Wij hebben een speciale pagina op onze 

website ingericht www.northseaport.com/binnenvaart waarop de meest gestelde vragen worden 

beantwoord en die pagina vullen wij aan met alle vragen die de komende maand nog binnenkomen. 

Mocht er dan nog iets zijn waar u vragen over heeft, dan kunt u die stellen via 

barges@northseaport.com. 

Wij gaan ervan uit dat we u met deze brief tijdig informeren en helderheid geven. Mocht u nog 

vragen hebben, dan kunt u die richten aan barges@northseaport.com. Wij verzoeken u om geen 

vragen over deze wijziging te stellen via de VHF-kanalen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Hollander 

Hoofd Port Operations Support & Policies 
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