
PHOTOSHOPPEN

Straks ligt hier 
je schip
Praktische info voor scheepsagenten 
en terminaloperatoren
ANTWERPEN



Straks ligt je schip aan een meerpaal in de haven. 
Maar wat daar aan voorafgaat, is soms moeilijk om te zien. Loodsen, sleepdiensten en 
verkeersleiders werken nauw samen om je schip en lading vlot en veilig door de hele 
nautische keten te gidsen. 
Wanneer iedereen een inspanning doet om tijdig informatie en wijzigingen door te geven, 
kunnen alle partijen het scheepvaartverkeer in het hele havengebied vlot en veilig 
afhandelen. Voor alle gebruikers. Daar heeft iedereen belang bij. 

Traffic management, 
Port of Antwerp-Bruges
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Op tijd voor het juiste traject
APICS (Antwerp Port Information and Control System) is hét systeem waarin alle gegevens rond het 
scheepvaartverkeer in het Antwerpse havengebied verzameld worden. Op basis van deze info maken 
alle partijen betrokken in de nautische keten een accurate planning op. Om dat goed te doen, is het erg 
belangrijk dat iedereen tijdig de juiste info invoert. Elke laattijdige wijziging brengt een domino-effect 
met zich mee en veroorzaakt onnodig lange wachttijden voor verschillende havengebruikers. 
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Ten vroegste 60 dagen en ten laatste 
24 uur voor aankomst van het schip 
aan de loodskotter

Ten laatste 12 uur voor aankomst van 
het schip aan de loodskotter

Vooraanmelding Ligplaatsaanvraag

• Correcte diepgangen opgeven
• Maritime Single Window (MSW) 

melding maken

Je krijgt een 
verblijfsnummer

Je krijgt bevestiging dat het 
schip technisch terechtkan op de 
aangevraagde ligplaats

Doorgeven van ligplaats in 
terminalplanner

Je krijgt bevestiging dat het schip 
is ingepland en terechtkan op de 
aangevraagde ligplaats
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Ten laatste 6 uur voor aankomst aan 
de loodskotter Ten laatste 8 uur voor vertrek

Opgave aankomst

• Aanvragen van diensten zoals 
loodsen, bootmannen en sleepboten

• Afstemming met kapitein over 
bestelde diensten door rivierloods

Je krijgt de bestelde diensten in 
de correcte aantallen

Opgave verhaal

Juiste aantal sleepboten 
op elk traject meegeven     
(dok – rivier – dok)

Opgave vertrek

Correcte diepgangen 
opgeven

Je krijgt de bestelde 
diensten in de correcte 
aantallen

Je krijgt de bestelde 
diensten in de correcte 
aantallen en het schip is 
administratief in orde om 
af te varen



1. Vooraanmelding
Scheepsagent

APICS

Vanaf twee maanden en ten laatste 24 uur voor aankomst aan de loodskotter. 
Maak deze altijd zo vroeg mogelijk!

Een nieuwe vooraanmelding maak je aan als nieuwe vooraanmelding, inlandreis, 
doorvaart met ligplaatsaanvraag of doorvaart. Na je vooraanmelding krijg je een 
verblijfsnummer. Dat heb je nodig om een ligplaats aan te vragen, alle verplichte MSW 
(Maritime Single Window) meldingen in orde te brengen en aanvragen in te dienen voor 
onder andere afval en gevarengoed.

Wie?

Waar?

Wanneer?

Wat?
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Wat doet de haven met deze info?
• je schip inplannen 
• een correct beeld vormen van de 

verwachte drukte
• gegevens verifiëren in het 

zeeschepenregister
• basischeck van alle nodige gegevens

Tip
Geef zo snel mogelijk accurate ETA op 

Een Estimated Time of Arrival (ETA) kan je aanpassen tot het moment dat de aankomstreis             
actief is. APICS activeert automatisch de aankomstreis bij registratie van de Actual Time of 
Arrival (ATA). Dat gebeurt bij aankomst van het schip aan de loodskotter of na een geverifieerde                
VHF-melding van het schip. De ATA’s vind je terug in het statusoverzicht.
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2. Plaatsaanvraag
Scheepsagent

APICS

Ten laatste 24 uur voor aankomst van het schip aan de loodskotter. 

De ligplaats van het schip in de haven van Antwerpen.

Een plaatsaanvraag dien je in na ontvangst van een goedgekeurde 
vooraanmelding en verblijfsnummer. Het is simpelweg de exacte 
ligplaats waar je wil dat een schip komt te liggen.

Tip
Je kan de plaatsaanvraag samen met de vooraanmelding indienen, maar de goedkeuring                     
van de plaatsaanvraag gebeurt steeds na de goedkeuring van de vooraanmelding. 

Geef bij de plaatsaanvraag meteen het exacte ligplaatsnummer en de meerzijde op.

Geef de operationele voor- en achterdiepgang correct op. Zo kan Traffic Management 
controleren of het schip terecht kan op de aangevraagde ligplaats met die meerzijde.

Geef het opvaarttype op.

· ETA = Estimated Time of Arrival of geschatte aankomsttijd. Het schip mag opvaren bij 
aankomst aan de loodskotter. De kapitein van het schip kan de ETA aan de loodskotter 
vervroegen of verlaten.

· GTO = gewenste tijd opvaart. De scheepsagent geeft aan wanneer het schip mag opvaren 
aan de loodskotter. De kapitein van het schip kan de ETA vervroegen maar het schip wordt 
pas bemand op het door de scheepsagent opgegeven tijdstip.

· GTA = gewenste aankomsttijd coördinatiepunt (CP). De scheepsagent geeft aan wanneer het 
schip mag aankomen op het CP.

· BTV = bezwaar tot vervolg. De scheepsagent geeft aan dat het schip niet mag opvaren.

Ongeacht het opvaarttype kan het Antwerp Coordination Center (ACC) en/of de 
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) een Requested Time of Arrival (RTA)  instellen in 
functie van de nautische ketenwerking en veiligheid op het af te leggen traject.

Wie?

Waar?

Wanneer?

Wat?
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Wat doet de haven met deze info?
controleren of het schip technisch en 
nautisch terecht kan en mag op de 
opgegeven ligplaats



3. Terminalplanner
Terminal (concessionaris)

Terminalplanner*

Ten laatste 12 uur voor aankomst van het schip aan de loodskotter. 

Doorgeven van de ligplaatsplanning op een ligplaats.

Heb je een goedgekeurde ligplaatsaanvraag? Contacteer dan meteen de terminaloperator. Die kan de 
ligplaatsplanning ingeven in de applicatie Terminalplanner. Na controle door de Port Planner weet je 
exact naar welke ligplaats en meerpalen het schip zal varen.

*Terminals die de applicatie Terminalplanner van Port of Antwerp-Bruges nog niet gebruiken,                                                 
sturen de ligplaatsplanning door via e-mail.
Het gebruik van de applicatie Terminalplanner is verplicht vanaf 2023.

Wie?

Waar?

Wanneer?

Wat?
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Tip
Een schip vaart op op basis van het opgegeven 
opvaarttype, niet op basis van het al dan niet vrij zijn van 
de ligplaats.

Wat doet de haven met deze info?
• nakijken of de ligplaats vrij is 
• indien nodig het schip uitwisselen met een 

ander schip



4. Opgave aankomst en aanvragen van diensten
Scheepsagent

APICS

Vanaf het moment dat de ligplaatsaanvraag is goedgekeurd en ten laatste 6 uur voor 
aankomst aan de loodskotter. Ook hier geldt: hoe vroeger, hoe beter. 

De bestelling van diensten en indien nodig bijwerken van GTO/GTA. 

Aan te vragen diensten en verplicht op te geven informatie

· Loodsen
· Operationele of niet-operationele boegschroef/hekschroef
· Rivierslepers
· Diensten in de dokken (optioneel)
· Dood schip

Wie?

Waar?

Wanneer?

Wat?

Tip
Loodsbestelling
Als je vroeger dan 24 uur voor ETA aan de loodskotter een loodsbestelling hebt geplaatst, dan moet 
deze besteltijd bevestigd worden ten laatste 6 uur voor ETA aan de loodskotter.

Deeltraject beloodsing
Wil je een loods enkel voor een deeltraject? Dan moet het Loodswezen dit eerst goedkeuren via het 
Loods Informatie Systeem (LIS). Nadat de toestemming is gegeven, is het mogelijk om een deeltraject 
aan te duiden. Een deeltraject is een beloodsing enkel op het zeetraject (zeeloods) of enkel op het 
riviertraject (rivierloods).

Sleepdiensten rivier
Duid altijd een sleepdienstverlener op de rivier aan, ook al maakt het schip geen gebruik van 
rivierslepers. Bevraag de kapitein hoeveel sleepboten het schip exact nodig heeft op de rivier en in   
de dokken. 

Bevestigen van bestellingen
Wanneer de rivierloods aan boord komt, overloopt die de bestellingen met de kapitein en past deze 
aan waar nodig. Beperk het wijzigen van de bestellingen tijdens de opvaart van het schip.
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5. Opgave verhaal
Scheepsagent

APICS

Ten vroegste na de eerste ligplaatsaanvraag en pas nadat de aankomstreis actief 
is, maar ten laatste 8 uur voor het opgegeven uur waarop het schip klaar is om te 
verhalen.

Wanneer een schip van een ligplaats naar een andere ligplaats wil varen binnen het 
havengebied, dan is dit een verhaalreis.

Wanneer een schip moet verhalen naar een kaai waar nog een ander schip ligt, dan heeft de 
scheepsagent de mogelijkheid om het ACC te laten beslissen wanneer het schip kan verhalen. De 
scheepsagent kan kiezen om het ACC te laten beslissen over het tijdstip van het verhalen. Dat gebeurt 
dan van zodra de aangevraagde ligplaats vrij is.

De scheepsagent kan ook zelf bepalen wanneer het schip verhaald zal worden. De scheepsagent 
draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze scheepsbeweging, waaronder de mogelijke 
financiële gevolgen wanneer er iets fout zou lopen in de havenplanning zoals bijvoorbeeld het laattijdig 
vrijkomen van de ligplaats.

Tip

Wie?

Waar?

Wanneer?

Wat?

Geef je wijzigingen tijdig door en vermijd vertraging

Tot 4 uur voor de opgegeven ETD kan de scheepsagent zelf via het loket wijzigingen doorvoeren of de 
verhaalreis annuleren. Enkel het ACC kan na dit tijdstip nog wijzigingen doorvoeren, in naam en voor 
rekening van de agent. 

Bij wijzigingen binnen 8 uur tot ten laatste 4 uur voor vertrek zal het ACC alles in het werk stellen om 
het schip op het gewenste uur te laten vertrekken. Dit is niet altijd mogelijk omdat zo’n late wijziging 
een grote impact kan hebben op de havenplanning. Dan moet je rekening houden met een uitgestelde 
vertrektijd tot wel 8 uur vanaf het moment van de wijziging.
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6. Opgave vertrek
Scheepsagent

APICS

Ten laatste 8 uur voor de voorziene vertrektijd.

Elk zeeschip dat de haven wil verlaten.

Wie?

Waar?

Wanneer?

Wat?

10

Tip
Zorg voor correcte info en vermijd uitstel van vertrek 

Besteed extra aandacht aan:

· de juiste diepgangen zodat de verkeersleiding het schip 
via de juiste sluizen plant

· een correcte sleepbootbestelling zodat je voldoende 
slepers krijgt

· een correct tijdstip van vertrek

Verkeerde gegevens of late wijzigingen kunnen leiden tot 
uitstel van vertrek en onnodige wachttijden voor andere 
havengebruikers. 
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Wat doet de haven met deze info?
• sluizen zo efficiënt mogelijk inplannen 
• slepers inplannen
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7. Speciale toelatingen
Scheepsagent

Elk schip met een
· lengte van meer dan 300 meter 
· breedte van meer dan 45 meter 
· diepgang vanaf 120 dm voor het sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht 

(Rechteroever) 
· diepgang vanaf 125 dm voor de Kieldrechtsluis (Linkeroever) 
· diepgang vanaf 125 dm voor de getijdeterminals (Rechter- en Linkeroever) 
· diepgang vanaf 80 dm voor ligplaatsen bovenwaarts Kallosluis 
· airdraught vanaf 60 meter 
moet voor elke opvaart, afvaart en verhaling in het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer-
gebied (GNB) een schriftelijke toelating krijgen van de GNA. 

Download het formulier ‘toelating op/afvaart of verhaling van of naar Antwerpen’ op 
www.vts-scheldt.net
Stuur het ingevuld terug naar gna-soo@vts-scheldt.net en                                   
vtsa.loods@mow.vlaanderen.be

Minstens 6 uur vóór aankomst aan de loodskotter of 10 uur vóór vertrek van de 
ligplaats.

 

Wie?

Waar?

Wanneer?

Wat?



8. Termen en afkortingen
ACC:  Antwerp Coordination Center
ATA:  Actual Time of Arrival
ETA:  Estimated Time of Arrival 
ETD:  Estimated Time of Departure
GNA:  Gemeenschappelijke nautische autoriteit
GNB:  Gemeenschappelijk nautisch beheer
GTA:  Gewenste tijd aankomst
GTO:  Gewenste tijd opvaart
MDH:  Maritime Declaration of Health
MSW: Maritime Single Window
POB:  Persons On Board
PSC:  Port State Control
TTA:  Toelating tot afvaart 
TTO:  Toelating tot opvaart
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9. Bevoegdheden 
GNA (Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit)

De GNA is een samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse overheid. Hun opdracht is om toe 
te zien op vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Scheldegebied, over de grenzen heen. Dit noemt 
men het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB).
Het GNA opereert vanuit Vlissingen op het SCC, het Schelde Coördinatiecentrum.

Een veilige scheepvaart beschermt de omgeving: omwonenden, milieu en infrastructuur. Een vlotte 
scheepvaart draagt bij tot een snelle en onbelemmerde vaart naar de Scheldehavens.

Het geografisch werkgebied waar de GNA verantwoordelijk is loopt van de aanlooproutes voor de 
Westerschelde tot ongeveer aan de Kennedytunnel in Antwerpen en tot aan de sluisdeur aan de 
rivierzijde van elke sluis.

Waar?

14



De gebiedsgrenzen van Port of Antwerp-Bruges

Het Antwerpse havengebied omvat de gehele 
dokkenzone, vanaf de sluisdeur van elke sluis 
aan de rivierzijde.

Tip
Hemiksem, Hoboken, Blue Gate, Wintam zijn allemaal havens buiten het gebied van Port of Antwerp-
Bruges. Het ACC verzorgt hiervoor geen diensten. APICS wordt enkel aangeboden om de verplichte 
Maritime Single Window (MSW) meldingen voor zeevaart te kunnen laten uitvoeren door de 
scheepsagent. 

Bij vragen over diensten in deze havens neem je contact op met het Loodswezen, Brabo of de 
riviersleepdienst.

1514

havengebied

Stadshaven

De Stadshaven

De Stadshaven beheert de Scheldekaaien bovenwaarts de Royerssluis en 
de stadsdokken achter de Siberiabrug. Het ACC plant enkel de zeegaande 
cruiseschepen bij aankomst en vertrek.
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Operationele vragen over op- of afvaart?
03/229 71 23
ACC@portofantwerpbruges.com

Vragen over een vooraanmelding of plaatsaanvraag?
03/229 71 00
porttraffic@portofantwerpbruges.com

Vragen over een ligplaatsplanning?
03/229 71 69
portplanning@portofantwerpbruges.com 

Surf naar www.portofantwerpbruges.com 
voor meer info.

 

Contact


