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1. Inleiding 

In het kader van de Europese richtlijn 2010/65 moet elke lidstaat een Maritime 
Single Window hebben waarin alle verplichte meldingen m.b.t. de 
scheepsaanloop moeten gebeuren.  

In Antwerpen zullen alle meldingen op termijn moeten gebeuren via het 
Antwerps haveninformatiesysteem, het APICS loket. Vanuit APICS worden de 
gegevens bezorgd aan de bevoegde autoriteiten die instaan voor de verdere 
verwerking van de melding. De ingebruikname van de meldingen in het APICS 
loket gebeurt gefaseerd. 

Vanaf 1 september 2015 moet de ISPS melding verplicht worden ingevuld en 
verzonden via het APICS loket. In dit document leggen we uit hoe dit in zijn werk 
gaat.   
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2. De ISPS melding invullen en 
verzenden  

Je selecteert via aangemelde schepen het juiste verblijf en kiest voor de ISPS  

melding door in de tab ‘verblijf’ op de knop   te klikken. 

 

 

 

De lege ISPS melding wordt geopend. Alle verplicht in te vullen velden zijn 
aangeduid met een rode stip.  

 

 

 

 ‘Havenfaciliteit’. Hier moet de eerste havenfaciliteit worden opgegeven die het 
schip zal aanlopen tijdens zijn verblijf. Dit veld wordt automatisch ingevuld op 
basis van de terminal in de vooraanmelding. Indien niet eenduidig kan worden 
bepaald aan welke havenfaciliteit een terminal verbonden is, moet je zelf een 
havenfaciliteit selecteren.  

 ‘Huidig veiligheidsniveau’. Hier moet het huidig Security level van het schip 
worden opgegeven. Keuze uit ‘1’, ‘2’ of ‘3’.   

 Gegevens van de ‘CSO’ (Company Security Officer). De gegevens worden 
automatisch ingevuld op basis van de ISPS melding van de vorige aanloop van 
het schip, maar zijn aanpasbaar. 

 Opgave of het schip een ‘Geldig ISSC’ (International Ship Security 
Certificate) heeft. 

- Indien dit het geval is, moet ook het type certificaat, de certificaatverlener en de 
geldigheidsdatum van het ISSC worden opgegeven. Deze gegevens worden 
automatisch ingevuld op basis van de ISPS melding van de vorige aanloop van 
het schip, maar zijn aanpasbaar.  

- Indien dit niet het geval is, moet een reden worden opgegeven waarom het schip 
geen geldig ISSC heeft. 
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 Opgave of het schip een ‘Goedgekeurd SSP’ (Ship Security Plan) heeft. 

 ‘Laatst aangelopen havenfaciliteiten’. Hier moeten de 10 havenfaciliteiten 
worden opgegeven die het schip laatst heeft aangelopen. Bij elke havenfaciliteit 
moet verplicht het ‘IMO nummer’ worden opgegeven.  

Dit is het nummer waarmee de havenfaciliteit wordt gedefinieerd in de GISIS 
databank van de IMO. Ook het veiligheidsniveau van het schip bij de aanloop 
van die havenfaciliteit moet worden opgegeven, evenals de aankomst- en 
vertrekdatum bij de havenfaciliteit. 

________________________________________________________________ 

Opmerking 

Bij de laatst aangelopen havenfaciliteiten vind je op elke lijn een vakje ‘NVT’ – 
Niet Van Toepassing. Wanneer de havenfaciliteit nieuw is en nog geen IMO 
nummer heeft moet je de checkbox ‘NVT’ aanvinken. Daardoor moet je het IMO 
nummer niet meer invullen.  
________________________________________________________________     

 

 Tenslotte moeten de ‘Rechtstreekse overslagactiviteiten’ worden vermeld die 
het schip heeft uitgevoerd in de periode waarin de 10 vorige havenfaciliteiten 
werden aangelopen.  

Toevoegen van Rechtstreeks overslagactiviteiten kan via de knop   
onder het titeltje ‘Rechtstreekse overslagactiviteiten’. 

 

 

 

Nadat je alle verplichte gegevens hebt ingevuld, worden de knoppen 

 en  actief.  

 

Na het opslaan en verzenden wordt in de tab 'verblijf', in de kolom ‘ISPS’ een 
groen vinkje weergegeven. Dit wil zeggen dat de ISPS melding in orde is. Zie 
ook hoofdstuk 3  ‘Status van de ISPS melding raadplegen’. 
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3. Status van de ISPS melding 
raadplegen 

 

 

In het overzichtsscherm van aangemelde schepen kan je de status van de ISPS 
melding opvolgen aan de hand van icoontjes. 

 

De ISPS melding werd verzonden. 

 

 De ISPS melding werd nog niet verzonden of werd geannuleerd. 

 

  De ISPS melding werd nog niet verzonden en het schip wordt in de haven 
verwacht binnen minder dan 24 uur 

  

Via een andere melding (vb. vooraanmelding, eerste plaatsaanvraag, PSC 
melding) zijn er wijzigingen aangebracht aan één van de vorige 
aanloophavens of aan de eerste terminal die het schip zal aanlopen. 

Via dit uitroepteken word je erop gewezen dat je de ISPS melding daardoor 
moet aanpassen en opnieuw verzenden.  
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4. Verwittiging dat de ISPS 
melding nog moet gebeuren 

Als een schip binnen 48u of minder wordt verwacht in de haven (volgens ETA 
entry-punt), wordt op het dashboard van het APICS loket een melding getoond 
dat de ISPS melding nog moet worden ingediend.  

 

 

 

Deze melding wordt enkel getoond indien de agent nog geen ISPS melding heeft 
verzonden.  

De melding verdwijnt wanneer ze niet meer van toepassing is of zodra het schip 
gemeerd is in de haven. 

De melding wordt niet getoond indien het schip vrijgesteld is voor ISPS. 

 


