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Ship’s agent 

The shipowner has a ship’s agent in each port, an office 
that represents the shipowner’s interests in the relevant area 
and makes all the practical arrangements for the shipowner 
and ship in the area. In principle, the ship’s agent carries 
out the administrative and other support work required for 
the ships’ logistics: the agent makes all the arrangements for 
the ships and ensures that they can enter the port without 
pro blems or delay. The agent ensures that a port mooring 
berth is reserved for the ship and notifies the authorities in 
the destination navigation area.

The agent notifies the relevant authorities of all details 
about the ship, including the dimensions, depth and cargo, 
and completes the administrative arrangements. The agent 
notifies the pilot service of the ship’s arrival so that the 
service can arrange for a pilot. The agent also makes the 
ar range ments for the transfer of the crew from the port to 
the airport and vice versa: the agent collects crewmembers 
joining the ship to relieve a colleague from the airport and 
brings them to the ship.

The ship’s agent assists the captain with the customs clear
ance of the ship, the completion of the formalities for the 
ship and cargo relating to the pilot service, port authority, 
customs, shipper, the reservation of the pilot and the pre
paration of the documents for customs and the port ser vices. 
The agent also arranges the ship’s water and fuel bunkering.

Scheepsagent 

De rederij heeft in elke haven een scheepsagent. Dit is een 
kantoor dat de belangen van de rederij in het be tref fende 
gebied behartigt en alle praktische zaken in het gebied 
voor reder en schip afhandelt. In beginsel ver richt een 
scheepsagent administratieve en anderszins onder steunende 
werkzaamheden ten behoeve van de logistiek van schepen. 
De scheepsagent zorgt ervoor dat alles wordt geregeld 
voor de schepen en dat de schepen zonder pro blemen en 
wachttijden de haven kunnen binnen lopen. Hij zorgt dat 
er in de haven een ligplaats voor het schip gereser veerd 
wordt en meldt dit aan bij de auto  riteiten in het vaargebied 
van de bestemming. 

De agent geeft alle bijzonderheden van het schip, zoals 
de maten, diepgang en lading, door aan de betreffende 
auto riteiten en verzorgt de administratieve afhandeling 
ervan. Het schip wordt door hem aangemeld bij de loodsen
organisatie, die ervoor zorgt dat er een loods aan boord 
komt. Daarnaast doet hij het bemanningenvervoer van 
haven naar vliegveld en vice versa. Een bemanningslid dat 
aanmonstert om een collega die afmonstert te vervangen 
wordt door de scheepsagent op het vliegveld afgehaald en 
naar het schip gebracht. 

De scheepsagent assisteert de kapitein bij het in en uit
klaren van het schip, het regelen van de formaliteiten voor 
schip en lading bij het loodswezen, het havenbedrijf, de 
douane, de expediteurs, het bestellen van de loods, het op
maken van de documenten voor douane en havendiensten. 
De scheepsagent verzorgt ook de aanlevering van de be
nodigde bunkers (water en brandstof). 


