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Scheepsafval_v1-3 

Inleiding Scheepsafval 

Webtoepassing Scheepsafval laat afvalophalers toe de meldingen van ophaling rechtstreeks te 
registreren. Deze webtoepassing vervangt de WASDIS-toepassing van Seagha (WASCOL).  

• Voordelen 

• Gebruikers 

• Bewerkingen 

• Opstarten 

Voordelen 

• snellere afhandeling en snellere uitbetaling van de tussenkomst in de ophaling, 

• vermindering van de administratieve werkbelasting, zowel inzake de controle van de 
ingediende debetnota’s als inzake de opvolging van de uitbetaling, 

• verminderen van betwistingen en van de briefwisseling hieromtrent. 

Gebruikers 

• externe gebruikers: afvalophalers 

• interne gebruikers: medewerkers Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) van 
havenrechten (F/HR) en van dossierbeheer (F/DB) 

Bewerkingen  

• externe gebruikers  
  

Een melding ophaling invoeren 

Een melding ophaling wijzigen 

Een melding ophaling verwijderen 

Een melding ophaling ter goedkeuring 
aanbieden 

Een melding ophaling markeren voor debetnota 

Een bijlage voor debetnota afdrukken 

Het bedrijfsprofiel beheren 

Het eigen profiel beheren 
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Flow meldingen en debetnota's 

Onderstaand schema toont de stappen die ondernomen moeten worden om te komen tot 
uitbetaling van een debetnota. 

STAP 1 

De afvalophaler maakt een melding aan, de status van deze melding is Nieuw. Hij kan deze 
melding nog wijzigen of verwijderen 

 

STAP 2 

De afvalophaler biedt de melding aan ter goedkeuring. 

De melding wordt gevalideerd door het systeem. Indien OK wordt de status van de melding In 
goedkeuring, anders Afgekeurd. Een afgekeurde melding kan niet meer gewijzigd worden. 

 

STAP 3 

Indien de status van de melding In goedkeuring is kan een medewerker van F/HR deze 
behandelen.  

• hij kan deze afkeuren: de melding kan dan niet meer gewijzigd worden 

• hij kan deze tijdelijk in onderzoek plaatsen als aanduiding dat hij er mee bezig is: de 
melding zal daarna in één van de 3 andere statussen gezet worden 

• hij kan een aanvraag doen tot verbetering: de status wordt Aan te passen 

• hij kan de melding goedkeuren: de status wordt Goedgekeurd 

STAP 4  

Een melding met status Aan te passen dient gewijzigd te worden door de afvalophaler. Om tot 
een correcte aanpassing te komen zoekt hij de reden voor aanpassing op. Na aanpassing zal hij 
de melding opnieuw aanbieden ter goedkeuring. 

 

STAP 5 

Een melding met status Goedgekeurd is klaar om op een debetnota te zetten. 

De afvalophaler markeert de goedgekeurde meldingen voor de bijlage van de debetnota. De 
(bijlage) debetnota heeft de status Nieuw, de gebruikte meldingen hebben de status Op 
debetnota. 

 

STAP 6 

De afvalophaler voltooit de bijlage debetnota, drukt de bijlage af en verzendt deze samen 
met zijn factuur (=debetnota) naar het Havenbedrijf. De (bijlage) debetnota heeft de status 
Voltooid. 
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STAP 7 

Na ontvangst van de factuur met bijlage zal een medewerker van F/DB deze autoriseren voor 
uitbetaling. Indien dit goed verloopt krijgt de debetnota de status Goedgekeurd en de 
afvalmelding(en) de status Betaling OK. 
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Opstarten Scheepsafval 

Start hier de toepassing. 

Opgelet:  

Indien uw bedrijf nog niet geregistreerd staat ga dan eerst naar Registratie toepassingen GHA. 

   

 

• voer uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in  

• de toepassing verschijnt met  
boven links: de naam van de toepassing, 
boven rechts: uw gebruikersnaam, 
links: het navigatiekader  
en rechts: het werkkader:   

 

Opgelet:  

Wanneer u aan exact 1 ophaler is gekoppeld, dan kan u onmiddellijk meldingen en debetnota's 
maken. 
Wanneer u aan meerdere ophalers is gekoppeld, dan moet u in de uitklaplijst boven in het 
navigatiekader de ophaler selecteren waarvoor u de toepassing wil gebruiken.  

Om een melding ophaling te kunnen invoeren: zie Invoeren melding ophaling. 
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Werken met de toepassing 

Tijdens het werken met de webtoepassing Scheepsafval zal u veelvuldig met terugkerende zaken in 
contact komen. Deze zaken worden hier centraal besproken. Het betreft: 

• Veel voorkomende werkbalkknoppen en de werking daarvan 

• Validatie van gegevens en hoe daarmee omgaan 

• Bevestigingsboodschappen 

• Filteren van gegevens 

• Werken met de kalender  

Veel voorkomende werkbalkknoppen 

Voeg nieuwe lijn toe: er wordt een toevoegscherm opgeroepen om gegevens toe te voegen 

Toon/verberg detail geselecteerd lijn: in de meeste gevallen verschijnt onderaan het 
gegevensrooster de detail van de geselecteerde lijn. Wanneer de detail te veel gegevens bevat om 
op een kleine oppervlakte te tonen wordt een apart scherm getoond. 

Bewerk geselecteerde lijn: er wordt een bijwerkscherm opgeroepen 

Verwijder geselecteerde lijn: de gegevens worden verwijderd nadat u de verwijdering 
bevestigd hebt 

Vernieuw gegevens: de gegevens op het scherm worden ververst (opnieuw opgeladen uit de 
databank) 

Filter gegevens: tonen/verbergen van de filter bovenaan een gegevensrooster 

 

Validatie van gegevens 

Op toevoeg- en wijzigschermen zijn de velden gemarkeerd met een rood sterretje verplicht in te 
vullen.   

Op veel velden gebeuren ook nog specifieke validaties. Een E-mail adres moet bv een '@'-
karakter en een geldig domein bevatten. 

Indien u een verplicht veld leeg laat of u zondigt tegen een specifieke validatie  

• verschijnt in veel gevallen volgende boodschap: 
 

 

• en verschijnt er een rode rand rond het invulveld:  
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Om uitleg te krijgen over de aard van de fout: 

• plaats de muisaanwijzer (zonder te klikken !) op het roodomrande veld 

• de uitleg verschijnt: 
 

 

• of, bv in geval van een fout in een E-mail adres: 
 

 

   

Bevestigingsboodschappen 

Wanneer u bepaalde gegevens hebt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd en dit is met succes 
verlopen, verschijnt steeds een boodschap die u deze status meedeelt, in onderstaand geval na het 
wijzigen van een melding: 

   

Wanneer u gegevens wil verwijderen verschijnt eerst nog een bevestigingsboodschap: 

 

Klik op Ja om te verwijderen, op Nee om het verwijderen niet te laten doorgaan. 

 

Filteren van gegevens 

Tenzij het om een tabel gaat met zeer weinig gegevens is op alle gegevensroosters een 
filtermogelijkheid voorzien. 

Deze filter bevindt zich bovenaan het gegevensrooster en onder de werkbalkknoppen. Hij is 

standaard zichtbaar maar kan verborgen worden door op de knop  te klikken. 

De filter is een hulpmiddel om snel gegevens terug te vinden en daarom kan op de meest 
belangrijke velden van een tabel gefilterd worden.  

Zonder filter: 
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Met filter: 

 

Deze filter bevat 1 uitklaplijst (Status), een invulveld (Verblijfsnummer) en een invulveld met 
kalender selectie (Ophaaldatum). 

In sommige gevallen is er ook nog een uitgebreide filter voorzien. Dan is er een knop 
Uitgebreid zoeken beschikbaar waarmee een apart scherm wordt opgeroepen waar op nog meer 
velden gefilterd kan worden. 

Met de knop Wissen worden de filterselecties leeggemaakt, ook die van een eventuele uitgebreide 
filter. 

 

Werken met de kalender 

Op schermen waar een datum kan ingevuld worden is een kalender voorzien om snel een datum te 
selecteren. 

• Klik daarvoor op het kalender icoon  achter het datumveld.  

• De kalender verschijnt: 
 

 
Hierop staat de dag van vandaag aangeduid.   
Indien er reeds een datum ingevuld was in het datumveld, staat deze in het geel 
gemarkeerd: 
 

 

• Om de kalender een maand te vervroegen of verlaten: gebruik de horizontale pijlen  en 

  .   

• Om de kalender een volledig jaar te vervroegen of verlaten: gebruik de verticale pijlen   . 
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• Om een datum te selecteren: klik op de gewenste datum > de kalender verdwijnt en de 
geselecteerde datum is ingevuld in het datumveld. 
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Externe gebruiker 
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Beheren mijn gegevens 

Beheren bedrijfsprofiel 

• in het navigatiekader, klik op de knop Mijn gegevens   

• in het navigatiekader, klik op het label Bedrijfsprofiel  

• in het werkkader verschijnt het bedrijfsprofiel dat bestaat uit drie tabbladen: 
Bedrijfsgegevens, Gebruikers en Referenties. 

• Initieel verschijnt het tabblad Bedrijfgegevens in het werkkader.  

Bedrijfsgegevens 

Op dit scherm kan u de gegevens, die bij de registratie van het bedrijf werden ingevuld, wijzigen.   
Bovendien kan u zich uit de huidige module uitschrijven of uw bedrijf verwijderen. 

Wijzig de gewenste gegevens. 

 

• Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rood sterretje in.  Deze zijn verplicht in te 
vullen.   

Wanneer u een ander Land uit de uitklaplijst kiest, wordt de landcode van BTW aangepast.   

• Wanneer het land België is, is BTW verplicht in te vullen.   

• Wanneer het een ander land betreft, is EAN/GLN verplicht in te vullen. 

Het BTW-nummer moet beginnen met de landcode en moet minstens 8 karakters lang zijn.  De 
landcode zelf is niet aanpasbaar.  Deze hangt af van het opgegeven land. 
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Telefoon mag enkel cijfers en spaties bevatten, geen andere tekens zoals '/' of '.'. 

E-mail moet een '@'-karakter en een geldig domein bevatten.   

Een Activiteit kan u kiezen door uit het rechtervak met Beschikbare activiteiten een activiteit 
naar het linkervak te slepen.  De geselecteerde activiteit verdwijnt uit de lijst van de beschikbare 
activiteiten.  Om een activiteit opnieuw te verwijderen, sleept u de activiteit uit het linkervak 
opnieuw naar het rechtervak.   

Desgewenst kan u meerdere activiteiten selecteren.   
Wanneer u Andere (specifieer) kiest, bent u verplicht een bijkomend veld Andere activiteit in 
te vullen.  

 

• Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren of op Vernieuwen om de wijzigingen 
ongedaan te maken. 

Wanneer één van de verplichte velden niet is ingevuld of wanneer een gegeven verkeerd is 
ingevuld, krijgt u validatiefouten. 

 

Uit huidige module uitschrijven 

• Klik op Uit huidige module schrijven wanneer u uw bedrijf uit de huidige module wenst 
uit te schrijven. 

Opgelet 

Geen enkele gebruiker heeft vanaf nu nog rechten op deze module! 

 

Verwijderen 

• Klik op Verwijderen indien u de gegevens van uw bedrijf uit de database wenst te 
verwijderen. 

• U krijgt een bevestigboodschap: 
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• Klik op Ja om de gegevens van uw bedrijf te verwijderen of op Nee om de gegevens 
van uw bedrijf te behouden. 

Opgelet 

De actie Verwijderen heeft tot gevolg dat ALLE GEGEVENS (gebruikers, modules, &ldots;) 

gerelateerd aan het bedrijf verwijderd worden.  Geen enkele gebruiker kan daarna nog 

aan een toepassing van het GHA.  Het ganse bedrijf is daadwerkelijk verwijderd.  Wees 

dus ZEER voorzichtig met het gebruik van deze optie! 

 

Tip 

Wanneer het bedrijf onterecht verwijderd werd, dient u zo vlug mogelijk contact op te nemen met 
de beheerder van de toepassing.  Deze kan het verwijderen van het bedrijf nog afkeuren zodat de 
actie nog geannuleerd kan worden.   

 

Gebruikers 

• Klik op het tweede tabblad Gebruikers 

• in het werkkader verschijnt het overzicht van de gebruikers 
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Een extra gebruiker kan toegevoegd, bewerkt en verwijderd worden.  Ook kan u de gegevens 
vernieuwen en filteren om een bepaalde gebruiker te zoeken.  Bovendien kan u voor elke gebruiker 
een aantal acties uitvoeren vb/ wijzigen wachtwoord, uitschrijven uit huidige module, nieuwe 
activeermail sturen, autoriseren voor huidige module, ... 

Toevoegen 

Om een extra gebruiker te kunnen invoeren: 

• klik op de knop  

• het scherm Gebruiker verschijnt: 

 

 

• Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rood sterretje in.  Deze zijn verplicht in te 
vullen.   

Het gebruikersid moet minstens 6 karakters lang zijn.   

 

Nadat u Voornaam en Naam hebt ingevuld, wordt Weergeven als automatisch ingevuld.  Deze 
weergave kan u wijzigen indien u dat wenst. 

Telefoon mag enkel cijfers en spaties bevatten, geen andere tekens zoals '/' of '.'. 

E-mail moet een '@'-karakter en een geldig domein bevatten.   

• Klik daarna op Opslaan om de gegevens te valideren en te bewaren of op Annuleren om 
het toevoegen ongedaan te maken. 

Nadat u de gegevens hebt opgeslagen, krijgt de nieuwe gebruiker een bevestigingsmail 
toegezonden met daarin een link Activeer hier uw gebruikersid. via dewelke hij/zij zelf zijn of 
haar gebruikersid kan activeren. 

 

Opgelet 

De nieuwe gebruiker is pas zichtbaar op het overzicht van de actieve gebruikers nadat de gebruiker 
in kwestie zijn gebruikersid heeft geactiveerd. 

 

Bewerken 
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Om een extra gebruiker te kunnen bewerken: 

• Selecteer de gebruiker die u wenst te bewerken. 

• klik op de knop  

• het scherm Gebruiker verschijnt.  De gegevens van de te wijzigen gebruiker zijn reeds 
ingevuld. 

• Wijzig de gewenste gegevens. 

• Klik daarna op Opslaan om de gegevens te valideren en te bewaren of op Annuleren om 
de wijzigingen ongedaan te maken. 

Verwijderen 

Om een extra gebruiker te kunnen verwijderen: 

• Selecteer de gebruiker die u wenst te verwijderen. 

• klik op de knop  

• Een bevestigboodschap verschijnt. 

 

• Klik op Ja wanneer u de geselecteerde lijn(en) wenst te verwijderen of op Nee wanneer u 
de geselecteerde lijn(en) niet wenst te verwijderen. 

Opgelet 

Het verwijderen van een gebruiker is onomkeerbaar!  Wees dus zeer voorzichtig 

wanneer u een gebruiker wenst te verwijderen. 

 

Tip 

Wanneer er toch een gebruiker onterecht verwijderd werd, kan de gebruiker opnieuw toegevoegd 
worden, maar moet het ganse activeringsproces opnieuw doorlopen worden. 

Gegevens vernieuwen 

• Klik op de knop  

• De gegevens in het rooster worden vernieuwd: nieuwe gebruikers verschijnen, aangepaste 
gebruikers worden gewijzigd en verwijderde gebruikers verdwijnen. 

Filteren 

• Klik op de knop  

• Er wordt een werkbalk getoond waarmee u kan filteren op alle actieve gebruikers, de 
geautoriseerden voor de huidige module, degenen die geen toegang hebben tot de huidige 
module en de nog te activeren gebruikers.  Standaard worden de actieve gebruikers 
getoond.  Door op Wissen te klikken, wordt de optie opnieuw op actieve gebruikers gezet. 

 

Wijzigen wachtwoord 
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• Selecteer in het gegevensrooster de gebruiker waarvan u het wachtwoord wenst te 
wijzigen. 

Opgelet 

U kan van alle gebruikers het wachtwoord wijzigen, behalve van een nog te activeren gebruiker. 

• Klik op   in de werkbalk. 

• U krijgt het wijzigscherm te zien: 

 

• Typ het Nieuw wachtwoord in.  Bevestig ook het nieuwe wachtwoord.  Het nieuwe 
wachtwoord moet minstens vijf karakters lang zijn en minstens één numeriek karakter 
bevatten.   

• Klik op Opslaan om het wachtwoord te wijzigen of op Annuleren om het nieuw 
wachtwoord niet op te slaan en het oude te behouden. 

Uit huidige module uitschrijven 

• Selecteer in het gegevensrooster de gebruiker die u uit de huidige module wenst uit te 
schrijven. 

Opgelet 

U kan enkel actieve gebruikers en gebruikers die geautoriseerd zijn voor de huidige module 
uitschrijven. 

• Selecteer in de uitklaplijst de actie Uitschrijven uit huidige module. 

 

• De gebruiker werd uitgeschreven uit de huidige module. 

Autoriseer voor huidige module 

• Selecteer in het gegevensrooster de gebruiker die u wenst te autoriseren voor de huidige 
module. 

Opgelet 

U kan enkel een gebruiker die nog geen toegang heeft tot de module autoriseren. 

• Selecteer in de uitklaplijst de actie Autoriseer voor huidige module. 
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• De gebruiker is geautoriseerd voor de huidige module. 

 

Nieuwe activeer mail sturen 

• Selecteer in het gegevensrooster de gebruiker die u een nieuwe activeer mail wenst te 
sturen. 

Opgelet 

U kan enkel een nieuwe activeer mail sturen naar een nog te activeren nieuwe gebruiker.  Wanneer 
de toepassingsbeheerder een gebruiker manueel inactiveert, kan u dit niet veranderen en moet u 
contact opnemen met de toepassingsbeheerder.     

• Klik op Stuur nieuwe activeermail in de werkbalk. 

 

• U krijgt een informatieboodschap: 

 

• De gebruiker krijgt opnieuw een mail toegezonden. 

 

Referenties 

Een bedrijf kan optreden in naam van 1 of meerdere afvalophalers.  Op dit scherm worden de 
bestaande referenties met hun status getoond, of kan een nieuwe afvalophaler code aangevraagd 
worden. 

• Klik op het derde tabblad Referenties 

• in het werkkader verschijnen de referenties 

 

• Vul hier uw afvalophaler code in om een nieuwe code aan te vragen. 

• Klik op Aanvragen 

• Er verschijnt een informatieboodschap:  
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Opgelet 

U krijgt een bevestigingsmail dat de aangevraagde referentie behandeld zal worden.  Wanneer dit 
effectief gebeurd is, krijgt u opnieuw een mail.  De code kan goedgekeurd zijn of afgekeurd. 
 Wanneer de code afgekeurd werd, krijgt u hiervoor een reden. 

 

Opgelet 

Wanneer u enkel optreedt in naam van uw eigen firma, zal deze firma vast ingevuld zijn links 
bovenaan in de navigatiekader.   

 

 

 

Vanaf dat u twee of meerdere goedgekeurde referenties heeft, moet u in de uitklaplijst aanduiden 
in naam van welke firma u handelt. 
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Beheren eigen profiel 

• in het navigatiekader, klik op de knop Mijn gegevens   

• in het navigatiekader, klik op het label Beheer eigen profiel  

• in het werkkader verschijnt het profiel dat bestaat uit twee tabbladen: Gebruiker en 
Geautoriseerde modules. 

• Initieel verschijnt het tabblad Gebruiker in het werkkader.  

Gebruiker 

Op dit scherm kan u de gegevens, die bij de registratie van het bedrijf werden ingevuld, wijzigen. 
 Ook kan u uw wachtwoord wijzigen. 

 

• Wijzig de gewenste gegevens. 

• Vul minstens alle velden gemarkeerd met een rood sterretje in.  Deze zijn verplicht in te 
vullen.   

E-mail moet een '@'-karakter en een geldig domein bevatten.   

Telefoon mag enkel cijfers en spaties bevatten, geen andere tekens zoals '/' of '.'. 

• Klik op Opslaan om de gegevens te valideren en de wijzigingen te bewaren of op 
Annuleren om ze ongedaan te maken. 

 

Wijzig wachtwoord 

• Klik op Wijzig wachtwoord om het wachtwoord te wijzigen.   

• Het scherm Wijzig wachtwoord verschijnt. 
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• Typ Huidig wachtwoord en Nieuw wachtwoord in.  Bevestig ook uw nieuw 
wachtwoord.  Het nieuw wachtwoord moet minstens vijf karakters lang zijn en minstens 
één numeriek karakter bevatten.   

• Klik op Opslaan om uw wachtwoord te wijzigen of op Annuleren om uw nieuw 
wachtwoord niet op te slaan en het oude te behouden. 

Geautoriseerde modules 

• Klik op het tweede tabblad Geautoriseerde modules 

• in het werkkader verschijnt het overzicht van de modules (of toepassingen) met hun status 
(geautoriseerd, aangevraagd, ...) met daaronder een rooster met modules waarvoor men 
zich kan laten autoriseren. 

 

Indien u zich voor een module wil laten autoriseren: 

• Selecteer in het gegevensrooster de gewenste module waarvoor u zich wil laten 
autoriseren. 

Opgelet 

In het gegevensrooster verschijnen alle modules waarvoor men zich nog kán laten autoriseren, dus 
niet meer de modules waarvoor men reeds geautoriseerd ís.  Wanneer men dus reeds 
geautoriseerd is voor alle beschikbare modules, is het rooster leeg. 
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• Klik op  om de module effectief aan te vragen. 

• De module verschijnt bovenaan op het scherm met status Aangevraagd. 

Opgelet 

De knop Opslaan geldt voor álle gebruikersgegevens (inclusief tabblad 1 Gebruiker).  Als u hierop 
klikt, worden de gegevens enkel nog maar opgeslagen, de module is nog niet aangevraagd. 

• U krijgt een bevestigingsmail toegezonden dat uw aanvraag voor de nieuwe toepassing 
geregistreerd werd.  Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld.  U krijgt een 
nieuwe mail wanneer de aanvraag goed- of afgekeurd werd.  Indien ze afgekeurd werd, 
krijgt u ook een reden waarom. 

Opgelet 

U kan de nieuwe toepassing enkel gebruiken vanaf dat de registratie werd goedgekeurd door het 
GHA (status Geautoriseerd). 
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Melding ophaling 

Invoeren melding ophaling  

Om een melding ophaling te kunnen invoeren: 

• in het navigatiekader, klik op de knop Scheepsafval   

• in het navigatiekader, klik op het label Meldingen  

• in het werkkader verschijnt het meldingenrooster, 
de eerste keer een leeg rooster, 
de volgende keren een rooster met standaard al uw meldingen: 
 

 
  

• filtering is mogelijk op basis van Status, Verblijfsnummer, Ophaaldatum (en 
eventueel Afvalophaler, indien u voor meerdere ophalers werkt ) 

• klik op de knop  

• het scherm Meldingen / Detail melding verschijnt: 
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• vul het Verblijfsnummer in (6 cijfers) van het schip waar de ophaling gebeurde  

• van zodra een geldig verblijfsnummer is ingevuld worden de andere velden met betrekking 
tot dit schip automatisch vanuit APICS aangevuld: 
 

 

TIP:  

u kan een geldig verblijfsnummer opzoeken via Naam schip 

• geef een aantal letters van de naam in  (het filtercriterium is 'naam begint met')  

• klik vervolgens op de knop  : de lijst toont maximaal 200 schepen 

• selecteer het betrokken schip: de lijst toont de aanlopen van de laatste 30 dagen voor dit 
schip 

• kies het juiste verblijf  

• de andere velden met betrekking tot dit schip worden automatisch vanuit APICS ingevuld 

Opgelet:  

indien er meer dan 1 schip  met deze naam wordt gevonden dan verschijnt er een selectiescherm. 
Na het aanduiden van het juiste schip kan u via een knop alle aanlopen van dat schip van de 
voorbije 30 dagen oproepen. Daaruit kiest u het gepaste verblijfsnummer. 

Om de eigen aangiftes in te voeren: 

• in het kader Eigen aangiftes, klik op de knop  

• het detailscherm Melding toevoegen verschijnt: 
 

 
  

• vul de volgende velden in: 
  

•  

Ophaaldatum • verplicht veld 

• De ophaaldatum moet groter of gelijk zijn aan de 
aankomstdatum. 

• De ophaaldatum moet kleiner of gelijk zijn aan de 
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registratiedatum. 

Marpoltype • verplicht veld 

• selecteer type I, II IV of V  

Subtype • verplicht veld 

• de keuzelijst past zich automatisch aan na het selecteren 
van het Marpoltype  

Beschrijving • afhankelijk van het Subtype dient soms een beschrijving 
opgegeven te worden 

LPL van • verplicht veld 

• ligplaats (of begin van de ligplaatsen indien schip meerdere 
LPL inneemt)  

m3 opgehaald • verplicht veld 

m3 
aangerekend 

• verplicht veld 

Motivering 
afwijking 

• een motivering is verplicht ... 

• wanneer een combinatie Marpoltype/Subtype niet 
voorkomt in de Aangiftes agent ; 

• wanneer aangerekende m3 groter is dan opgehaalde m3 
; 

• wanneer opgehaalde m3 groter is dan het opgegeven % 
van de bt van het schip ; 

• wanneer opgehaalde m3 groter is dan de maximale 
capaciteit van het schip op de aangifte(n) van de 
agent(en); 

• wanneer opgehaalde m3 groter is dan de maximale 
capaciteit IOPP van het schip. 

•  

   
Opgelet:  

bijkomende de controles door het systeem kunnen volgende waarschuwingen of fouten geven:  

•  

•  

• Het opgegeven verblijf bestaat niet in APICS. 

• Er moet minimaal één melding opgegeven zijn op moment van creatie. 

• Er bestaat al een melding voor dit verblijf en deze ophaler. 

• Er bestaat al een melding voor deze Marpol-data op de gegeven datum. 

• De melding is reeds geheel of gedeeltelijk verwerkt, verwijderen is niet 
meer mogelijk. 

•  

• klik op de knop Opslaan (als het de laatste aangifte voor dit schip betreft),  
of op de knop Opslaan en nieuw (als u nog een volgende aangifte voor dit schip wenst in 
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te geven), 
of op de knop Annuleren (als u van de aangifte wenst af te zien). 

• bevestiging verschijnt: 
 

 

Tip: 

De eigen aangifte kan vergeleken worden met de aangifte van de agent en met de aangiften van 
andere ophalers: 
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Wijzigen melding ophaling 

Om een melding ophaling te kunnen wijzigen: 

• in het navigatiekader, klik op de knop Scheepsafval   

• in het navigatiekader, klik op het label Meldingen  

• het overzicht van de meldingen verschijnt:  
 

 
  

• selecteer de melding waarvan u gegevens wil wijzigen  
OF 
die u móet verbeteren na beoordeling door de dienst Havenrechten (status: Aan te 
passen) 
 

 

Tip: 

Om de motivering te kennen voor een 'aan te passen' melding: 

• selecteer de melding en klik op de knop  

• in de eigen aangiftes: selecteer de lijn en klik op de knop  
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Opgelet: 

Een melding met de status Goedgekeurd of Afgekeurd kan niet meer gewijzigd worden.  

Een melding met de status In goedkeuring of In onderzoek of Aan te passen kan nog wel 

gewijzigd worden.  

 

Om de melding te bewerken:  

• in het rooster Meldingen: selecteer de te wijzigen melding 

• klik op de knop  

• het scherm Meldingen / Detail melding verschijnt 
 

 

• in het kader Eigen aangiftes, selecteer de te wijzigen aangifte en klik op de knop   
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• het scherm Melding aanpassen verschijnt: 
 

 

• wijzig de gegevens 

Opgelet:  

bijkomende controles door het systeem kunnen volgende waarschuwingen of fouten geven:  
  

• Het opgegeven verblijf bestaat niet in APICS. 

• Er moet minimaal één melding opgegeven zijn op moment van creatie. 

• Er bestaat al een melding voor dit verblijf en deze ophaler. 

• Er bestaat al een melding voor deze Marpol-data op de gegeven datum. 

• De melding is reeds geheel of gedeeltelijk verwerkt, verwijderen is niet meer 
mogelijk. 

• De motivering ontbreekt ... 

• wanneer een combinatie Marpoltype/Subtype niet voorkomt in de Aangiftes 
agent ; 

• wanneer aangerekende m3 groter is dan opgehaalde m3 ; 

• wanneer opgehaalde m3 groter is dan het opgegeven % van de bt van het 
schip ; 

• wanneer opgehaalde m3 groter is dan de maximale capaciteit van het schip 
op de aangifte(n) van de agent(en); 

• wanneer opgehaalde m3 groter is dan de maximale capaciteit IOPP van het 
schip. 

 

• klik op de knop Opslaan (als het de laatste aangifte voor dit schip betreft),  
of op de knop Opslaan en nieuw (als u nog een volgende aangifte voor dit schip wenst in 
te geven), 
of op de knop Annuleren (als u van de aangifte wenst af te zien). 

• bevestiging verschijnt: 
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Scheepsafval (externe gebruikers) 

30 

Verwijderen melding ophaling 

Om een melding ophaling te kunnen verwijderen:  

• in het navigatiekader, klik op de knop Scheepsafval   

• in het navigatiekader, klik op het label Meldingen  

• het overzicht van de meldingen verschijnt: 
 

 

• selecteer de te wijzigen aangifte en klik op de knop  

• het scherm Meldingen / Detail melding verschijnt 
 

 

• in het kader Eigen aangiftes, selecteer de te verwijderen aangifte en klik op de knop  

• een vraag om te bevestigen verschijnt: 
 

 

•  klik op de knop Ja  
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• de bevestiging van het verwijderen verschijnt: 
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Aanbieden ter goedkeuring melding ophaling 

Wanneer u als afvalophaler meent dat de melding volledig is, kan u deze ter goedkeuring 
aanbieden.  

• selecteer de melding(en) die u ter goedkeuring wil aanbieden:  
 

 
  

• klik op de uitklaplijst In goedkeuring zetten en selecteer In goedkeuring zetten 

Opgelet: 

Op dat moment wordt er voor de melding het volgende gecontroleerd: 
- of het verblijf van de aangifte, verplicht werd tot afgifte door Port State Control 
- of de melding tijdig werd ingediend 
- of de combinatie Marpoltype en Marpolsubtype in aanmerking komt voor tussenkomst. 
Als gevolg van deze controles kunnen er al detaillijnen worden afgekeurd (status Afgekeurd). De 
gegevens van de detaillijnen kunnen niet meer bijgewerkt worden. De status van een afgekeurde 
lijn kan niet meer veranderen. 
Alle detaillijnen die niet werden afgekeurd en die bijgevolg de status In goedkeuring hebben, 
zullen behandeld worden door een medewerker van havenrechten.  
  

• de bevestiging verschijnt: 
 

 
  

• klik op de knop OK 

• de status van de behandelde lijn staat nu In goedkeuring: 
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Opgelet:  

Na verbetering van een detaillijn met de statussen New / Aan te passen, moet u deze nog ter 
goedkeuring aanbieden. 

 

Wat gebeurt er na behandeling van de melding door F/HR? 

Voor de meldingen die door F/HR (dienst Havenrechten) werden Goedgekeurd kan u als 
afvalophaler niet meer wijzigen.  
U kan nu periodiek of ad hoc (afhankelijk van uw facturatieschema) een debetnota gaan opstellen:  

• Via de toepassing Scheepsafval markeert u eerst welke meldingen u op de debetnota gaat 
plaatsen (zie Markeren meldingen debetnota).  

• Daarna kan u het overzicht van de meldingen die op de debetnota komen afdrukken (zie 
Afdrukken bijlage debetnota) en die vervolgens als bijlage aan de debetnota toevoegen. 

Voor de meldingen die door F/HR de status In onderzoek kregen (=status In goedkeuring) kan u 
enkel verder afwachten. 

Voor de meldingen die door F/HR de status Aan te passen kregen dient u de melding te corrigeren 
en opnieuw In goedkeuring te plaatsen. 

Voor de meldingen die door F/HR werden Afgekeurd kan u geen wijzigen meer aanbrengen. 
Desgewenst kan u de betreffende ophaling opnieuw als nieuwe (haalbare) melding invoeren. 
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Markeren meldingen voor bijlage debetnota  

Als afvalophaler kan u periodiek of ad hoc (afhankelijk van uw facturatieschema) een debetnota 
opstellen voor de meldingen goedgekeurd  door beheer Havenrechten . Via de toepassing 
Scheepsafval duidt u aan welke meldingen u op de bijlage debetnota gaat plaatsen. 

Om een melding te markeren voor op de bijlage van de debetnota: 

• in het navigatiekader, klik op de knop Scheepsafval   

• in het navigatiekader, klik op het label Debetnota's 

• in het werkkader verschijnt het rooster Debetnota's  
 

 
  

• klik op de knop  

• het scherm Debetnota verschijnt: 
 

 
  

• sleep de door beheer Havenrechten goedgekeurde meldingen van het rechterpaneel naar 
het linker 
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• automatisch wordt bij de eerste verplaatste melding een PAS (toelatingsnummer) 
geproduceerd 

Opgelet:  

u moet in uw debetnota verwijzen naar dit unieke toelatingsnummer! 

  

• herhaal het slepen tot alle gewenste meldingen voor deze debetnota in het linker paneel 
staan 
 

 
  

• om terug te keren naar het overzicht Debetnota's: sluit het scherm Debetnota 
 

 
  

• om de lijst van meldingen verbonden aan een Pas te herbekijken: 

• selecteer de lijn van de gewenste Pas en klik op de knop  
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• een paneel Detail verschijnt: klik op de tab Meldingen 
 

 
  

• indien u nog iets wenst te wijzigen (bv. een bepaalde melding terug uit de lijst halen): 

• selecteer de melding en klik op de knop  

• u komt opnieuw in het scherm Debetnota waar u de melding eventueel kan verplaatsen 

• als de lijst klaar is: klik op de knop Voltooien 
 

 
  

• bevestig uw actie: 
 

 
  

• de verwerking wordt gestart: 
 

 
  

• de status is nu Voltooid, en het Totaalbedrag is ingevuld: 
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• U dient nu een debetnota op te stellen en te verzenden naar het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen. Let er op steeds te verwijzen naar het 
Pasnummer. 

• om de bijlage voor deze debetnota af te drukken: zie 'Afdrukken bijlage voor debetnota'. 
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Afdrukken bijlage voor debetnota 

Als afvalophaler kan u een bijlage voor debetnota afdrukken, zowel voor voltooide als voor niet-
voltooide debetnota's. 

Om een bijlage voor debetnota af te drukken: 

• in het navigatiekader, klik op het label Debetnota's 

• in het werkkader verschijnt het rooster Debetnota's  
 

 
  

• selecteer in het overzicht de gewenste debetnota 

• klik op de knop   

• de pdfgenerator maakt een Bijlage voor debetnota: 
 

 
  

• indien het een niet-voltooide debetnota betreft verschijnt eerst een melding en vraag om 
de actie te bevestigen: 
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• u kan nu deze bijlage afdrukken 

 

 

 

  

 


