
Aanvraag Registratie

Toegangskaart 

Antrag Registrierung

Zugangskarte 

Application registration

Access Card Invullen door medewerk(st)er Groningen-Seaports

Kaartnummer

Outl BegB Ipro

Voorw Fcon Scan

Bedrijfsgegevens / Firmadaten / Companydetails

Bedrijfsnaam Firmaname Companyname invullen verplicht

Straat Strasse Street invullen verplicht

Huisnummer Hausnummer Housenumber invullen verplicht

Postcode Postleitzahl Postal code invullen verplicht

Plaats Ort City invullen verplicht

Land Land Country invullen verplicht

Tel.nummer Tel.nummer Tel.number invullen verplicht

E-mailadres E-mailadresse E-mailadres

Scheepsnaam Schiffsname Ship name

Anfangs-

Voorletter(s) buchstabe(n) Initials invullen verplicht

Voornaam Vorname First Name invullen verplicht

Achternaam Nachname Last Name invullen verplicht

Mobiel nummer Handy-Nummer Cellphone numb.

Functie Funktion Function invullen verplicht

Opmerking Bemerkung Remarks

invullen indien

van toepassing

Ondertekening / Unterzeichnung / Signature

Opgemaakt te Ort City invullen verplicht

Datum Datum Date invullen verplicht

Handtekening Unterschrift Signature machtiging derde

Aanvrager Antragers Applicant niet toegestaan

Zend deze aanvraag inclusief een pasfoto naar onderstaand adres.

Phone +31 (0)596 64 04 00

Senden Sie diese Anfrage zusammen mit einem Passfoto an nachstehende Adresse.

Send this application  included with a passport photo to address mentioned below. 

Afd. Nautisch Service Centrum - PortPass

portpass@groningen-seaports.com  www.groningen-seaports.com  

Persoonsgegevens / Personalien / Personal data

Kaarthouder           Kartenbesitzer  Cardholder

Portnumber: 1001

Handelskade Oost 1  P.O. Box 20004  9930 PA Delfzijl  The Netherlands

Port Authority Delfzijl/Eemshaven

Foto hier 
Photo here 



 

 
ISPS 

 

Door de invoering van de ISPS (International Ship Port Security) wetgeving zijn alle 

havenfaciliteiten verplicht gesteld om te voldoen aan deze wet. De ISPS is een wereldwijde 

wetgeving die vanaf juli 2004 van kracht is. Hierin worden eisen gesteld aan schepen en terminals. 

 

Voor welke havenfaciliteiten geldt ISPS? 

De ISPS is van kracht op alle faciliteiten die zeegaande schepen ontvangen groter dan 500 ton   

bruto tonnage, inclusief booreilanden en mobiele offshore installaties. 

 

Wat zijn de consequenties van de ISPS? 

 Er zijn toegangsbeperkingen bij diverse beveiligingsniveaus, art. 16.11 deel B. 

 Identificatie- en passysteem, d.w.z.: voor elk beveiligingsniveau dient identificatie voor 

toegang tot de havenfaciliteiten te zijn. 

 Er dient toezicht te zijn door de facility voor alle toegangswegen naar de havenfacility. 

 

De gevolgen in de haven van Delfzijl en de Eemshaven 

Door de invoering van de ISPS zijn de bedrijven die zeeschepen ontvangen verplicht gesteld om 

een aantal zaken te regelen waaronder het afschermen van de terreinen zodat deze niet meer 

toegankelijk zijn voor het publiek. Bovendien dient de facility te allen tijde te weten welke personen 

zich op hun terreinen bevinden. Dat houdt in dat er in- en uitgangscontrole vereist is. 

Toegangspassen (PortPass) 

Hoe heeft Groningen Seaports het geregeld? 

 

Gelet op het feit dat Groningen Seaports een aantal kades heeft waar op jaarbasis maximaal 10 

schepen komen zijn er voor die locaties andere maatregelen conform de ISPS, de zogenaamde 

ESA maatregel. Dit houdt in dat er voor  die locaties niets geregeld hoeft te worden indien er 

geen zeeschip ligt. 

Komen er wel zeeschepen dan moeten er ISPS-gelijkwaardige maatregelen getroffen worden. De 

locaties van Groningen Seaports die meer dan 10 zeeschepen op jaarbasis ontvangen zijn 

afgesloten voor het publiek. De Bulkkade in de Eemshaven is een goed voorbeeld hiervan. 

Groningen Seaports heeft in samenwerking met de gevestigde bedrijven gekozen voor een 

pasjessysteem waardoor het mogelijk is dat mensen die door deze bedrijven zijn geautoriseerd 

te allen tijde toegang kunnen krijgen tot de Bulkkade. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Indien men toegang wenst tot de kades van Groningen Seaports, dan dient men een schriftelijke 

aanvraag in te dienen bij Groningen Seaports onder vermelding van aanvraag toegangspas. Men 

krijgt dan een formulier toegestuurd wat men ingevuld dient in te leveren vergezeld van een 

gelijkende pasfoto. Als u in aanmerking komt voor een PortPass, dan zal met u een afspraak 

worden gemaakt wanneer u de pas kunt komen ophalen. De pas wordt niet verstuurd, maar 

moet persoonlijk worden opgehaald. Ter identificatie vragen wij u om uw identiteitsbewijs te 

kunnen inzien. Bij ontvangst van de PortPass dient men voor de gebruiksvoorwaarden te tekenen 

en moet men een borg van 20 Euro betalen. Het ontvangen pasje is dan geldig voor de kades van 

Groningen Seaports en dient tevens als identificatie wanneer men op het desbetreffende terrein 

is. 

 
Tot slot: 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot de PFSO van Groningen 

Seaports. 

 

Meer informatie     
Groningen Seaports    Phone  +31 (0)596 640400 

Handelskade Oost 1   E-mail:  info@groningen-seaports.com 

9934 AR Delfzijl    Website: www.groningen-seaports.com 

Postbus 20004     

9930 PA Delfzijl 

                                                           PortPass  

                                                                        Phone  +31(0)596 640479  

                                              E-mail : PortPass@groningen-seaports.com   
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