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Wat is RX/SeaPort

RX/SeaPort is een datasharing platform dat 
zorgt voor een digitale verbinding tussen alle 
actoren in de logistieke keten in Zeebrugge.

Via slechts één unieke verbinding laat het toe 
om data en informatie op een veilige manier 
uit te wisselen met alle actoren. Denk hierbij 
aan logistieke bedrijven, terminals, 
scheepsrederijen en overheidsinstanties zoals 
havenbesturen en douane. 

Het hoofddoel is hiermee de Haven van 
Zeebrugge brexitproof te maken.
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DIGITALISERING

Tijds- en efficiëntie winst 
door vereenvoudiging en 
digitalisering van het 
administratief proces bij 
het goederenvervoer
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BREXIT PROOF

Geen onderbreking     
van de goederenstroom 
door de administratieve 
Brexit-gerelateerde 
document-stromen
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UNIEK PLATFORM

Informatieuitwisseling 
met alle actoren in de 
logistieke keten van 
Zeebrugge via één 
veilige verbinding
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Waarom RX/SeaPort
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Toekomstige situatie
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Wat biedt RX/SeaPort bij de Brexit aan?
Brexit wizard

 In deze wizard van RX/SeaPort leggen we de focus op de impact van de 
Brexit op het logistieke proces, namelijk het vervoer van goederen die van 
een exporteur via een Belgische haven naar het VK worden vervoerd. We 
gaan in op de stappen in dit proces, en de bijbehorende douane 
formaliteiten voor de logistieke spelers. (idem voor import)

E-Balie Ferry
 Via e-Balie verwittigt de gebruiker (expediteur, exporteur, verlader, ...) de 

terminal operator van de komst van een lading, met vermelding van 
volgende gegevens: type document, douanekantoor van uitgang, MRN-
nummer, unit nummer, terminal, boekingsreferentie

 De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen. Andere 
gebruikers kunnen alleen de gegevens waarvan zij zelf eigenaar zijn, in 
detail opvragen en bewerken

RX/SeaPort dashboard
 Track & trace van goederen
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Brexit wizard
 Doel: brexit hulp voor douane-leken
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E-Balie ferry
 Functionaliteiten: Export module, Import module, Exit confirmation douane, Arrival@exit, 

Export manifest (in ontwikkeling)



 Export:

 Ingave unit nummer of boekingsreferentie

 Track & trace:
 Unit nummer, boekingsreferentie, document type, MRN

 Status boeking ok

 Status MRN ok

 Status arrived on terminal

 Status departed

 Status arrived in UK

 Import:

 Ingave unit nummer EN boekingsreferentie

 Track & trace:
 Unit nummer, boekingsreferentie, document type, MRN

 Status departed UK

 Status vessel arrived

 Status discharged from vessel

 Status MRN ok

 Status RFP (andere holds ok)

 Status departed from terminal 19

RX/SeaPort dashboard (in ontwikkeling)
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De eigen entiteit Rx/SeaPort uitwerken is cruciaal om Zeebrugse gebruikers prioritair te 
ondersteunen en in parallel met NxtPort (deepsea containers) te werken. Er zal echter wel 
maximaal gestreefd worden om samen te werken met NxtPort. 

Connectiviteit met NxtPort


