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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 eenConfidential - Not for distribution without authorisation 2

 



DIGITALISERIDIGITALISERI
NGNG

Tijds- en efficiëntie winst
door vereenvoudiging en
digitalisering van het
administratief proces bij
het goederenvervoer
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BREXITBREXIT
PROOFPROOF

Geen onderbreking    
van de goederenstroom
door de administratieve
Brexit-gerelateerde
document-stromen 
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UNIEKUNIEK
PLATFORMPLATFORM

Informatieuitwisseling
met alle actoren in de
logistieke keten van
Zeebrugge via één
veilige verbinding
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Waarom RX/SeaPort



Huidige situatie
Ondernemingen hebben een overflow aan logins/B2B connecties met alle belanghebbende van de
haven van Zeebrugge waarbij kosten voor ontwikkelingen en onderhoud hoog oplopen:
 
• EDI verbindingen met ferrymaatschappijen: bookings, eta, scu, track and trace
• Web connecties met scheepsagent, havenautoriteiten, douane, deepseaterminals…
• Communicatie via mail.
• Raadplegen van websites voor diverse info: AIS live,….
• 2 parties= 1 connection, 4 parties= 6 connections, 9 parties= 34 connections!

         
zeer tijdrovend + complex = hoge foutenlast
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Toekomstige situatie
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Werking



Confidential - Not for distribution without authorisation 7

De eigen entiteit Rx/SeaPort uitwerken is cruciaal om Zeebrugse gebruikers prioritair te
ondersteunen en in parallel met NxtPort Antwerpen te werken.
 
Er zal echter wel maximaal gestreefd worden om samen te werken met NxtPort.

 
 

Cloud datacenter
RX/Seaport
datacenter
Zeebrugge

 

Connectiviteit met NxtPort
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Port Community
MBZ & APZI
Importers & exporters
Customs agents
Forwarders
Shipping agencies
Terminal operators
….

Customs authorities
FAVV/FAGG
Export control authority
ALV(landbouw/visserij)
FOD Economy, KMO,
Energy
…

EU
BE stakeholders

UK

Customs authorities
Export control authority
…

Port Community
Importers & exporters
Customs agents
Forwarders
Shipping agencies
Terminal operators
….

UK stakeholders

EXP

IM

Stakeholders
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Participatie van Coöperanten is
cruciaal voor:

• Governance transparantie
• Remuneratie van ter

beschikking gestelde data

C-aandeel A-B aandeel

D aandeelD-aandeel

Coöperatief model



• Ingeval u aandeelhouder wordt en instapt in RX/SeaPort vóór 29/03/2019 is er
GEEN aansluitingskost voor het eerste jaar.

 
• Daarnaast neem u automatisch deel aan de klankbordgroep (maandelijkse update) ter

uitbreiding en verbetering van het bestaande platform. Uw know-how van uw sector
is van primordiaal belang voor de optimale werking van ons platform.

 
• Volgende partners hebben zich reeds verbonden als “Early Believer”: ICO, P&O

Ferries, Transport Gheeraert, ECS/2XL, CSP Zeebrugge Terminal, AEZ Zeebrugge,
NDQ Logistics, Wetrex , NSE, Portmade, C4T, Verhelst Logistics…..

 
• Daarnaast zijn er reeds meerdere investeringspartijen die een commitment hebben

aangegaan.
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“Early believers” voordeel



Wat kan RX/SeaPort voor uw
bedrijf betekenen?
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• De Brexit zal gepaard gaan met enorme extra
administratieve formaliteiten. Door het digitaal
begeleiden van deze formaliteiten worden de wachttijden
en douaneformaliteiten in de havens tot een minimum
beperkt.

 
• Met het RX/SeaPort platform worden operationele en

administratieve processen bij het vervoer van goederen
efficiënter, sterk vereenvoudigd en verrijkt. Hierdoor
kan het beschikbare personeel optimaal worden ingezet.

 
• Er zal meer transparantie zijn over de volledige


