
 

 
 

 
 
 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 
IJmond Noordzeekanaalgebied 

Centraal Nautisch Beheer 
 
 
Basijn nr: 46/2021 (vervangt Basijn 18/2020)    IJmuiden, 1 september 2021 
 

 
Onderwerp: protocol scheepvaart inzake coronavirus 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, 
maakt het volgende bekend: 
 
Port of Amsterdam verzoekt ieder schip dat een internationale reis maakt en van vissersschepen die een 
meerdaagse reis maken om voor binnenkomst de Maritime Declaration of Health (MDoH) in te dienen, 
ongeacht de gezondheidssituatie aan boord. De MDoH dient minimaal 6 uur voor aankomst bij Pilot 
Station ingediend te worden en mag niet ouder zijn dan 24 uur.  
 
Vanaf 1 september 2021 moet de MDoH door de agent via Portbase worden ingediend bij het Haven 
Operatie Centrum in IJmuiden. 
 
Schepen die geen internationale reis maken (geen haven in het buitenland aandoen) hoeven geen MDoH 
voor binnenkomst in te dienen, op voorwaarde dat er maximaal 10 zeevarenden aan boord zijn en er geen 
bemanningswisseling plaatsvindt op zee of ankerplaats. Als Port of Amsterdam expliciet vraagt om een 
MDoH dient deze te worden overhandigd. Indien er sprake is van een symptoom dat past bij een COVID-
besmetting moet alsnog een MDoH worden overhandigd aan Port of Amsterdam. Bij een positieve MDoH 
stuurt Port of Amsterdam de MDoH door naar de regionale GGD. Wanneer een MDoH nog niet 
beschikbaar of niet volledig is, verzoekt Port of Amsterdam om de volgende informatie aan te leveren: 

• of er bemanningsleden zijn met klachten die kunnen passen bij COVID-19; 
• of er aan boord maatregelen zijn getroffen zoals isolatie van personen met klachten passend bij 

COVID-19 of quarantaine van anderen. 
 

Indien de MDoH negatief is/er geen bemanningsleden aan boord zijn met klachten die kunnen passen bij 
COVID-19 dan verleent Port of Amsterdam free pratique 

 
LET OP! Gedurende het verblijf in de haven is het verplicht om elke wijziging in de gezondheidssituatie aan 
boord te melden. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Haven Operatie Centrum in IJmuiden 
(+31(0)20 5234600, optie 1 of per mail naar VTSadmin@portofamsterdam.com. 
 
Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op 
telefoonnummer +31(0)20-5234692. 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-) havenmeester 
 
 
J.H.M. Mateyo 
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