
KOPLOPER IN VEILIGHEID 
EN EFFICIENCY

INSPECTIE
De Havenmeester van Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, duurzame en beveiligde 
afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam. 
Met jaarlijks 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen, is de Rotterdamse haven de 
grootste van Europa. De Havenmeester werkt er voortdurend aan om de meest veilige, efficiënte en 
duurzame haven ter wereld te zijn. Samen met de nautische partners en onze klanten zorgt hij dat 
de schepen snel, gemakkelijk en veilig naar en van de haven kunnen varen. De Rotterdamse haven is 
voortdurend in ontwikkeling. Daarom is de havenmeester betrokken bij veel innovatieve oplossingen 
om de meerwaarde van de haven voor onze klanten te vergroten. 



DUURZAAM
De Rotterdamse haven wil niet alleen een veilige haven zijn, 
maar ook de meest duurzame haven ter wereld. De 
Havenmeester draagt daar op nautisch vlak aan bij door 
onder andere een bijdrage te leveren aan de verbetering van 
de lucht- en waterkwaliteit in het Rotterdamse havengebied. 

Om de luchtkwaliteit te verbeteren moet de verontreiniging in 
het havengebied zelf, vooral van fijnstof en NOx, verminderen. 
Er zijn veel maatregelen genomen die ervoor zorgen dat dat 
de haven steeds schoner en duurzamer wordt. 
 
DIVISIE HAVENMEESTER
De Havenmeester staat aan het hoofd van de divisie 
Havenmeester, een onderdeel van het Havenbedrijf 
Rotterdam. De divisie Havenmeester houdt 24/7 toezicht op 
orde en veiligheid in de haven van Rotterdam. Hiervoor voert 
de divisie een aantal publiekrechtelijke taken uit.   

OPERATIONELE TAKEN
De divisie Havenmeester werkt vanuit het Haven Coördinatie 
Centrum aan de planning en toelating van schepen. De 
verkeersbegeleiders volgen op hun radar vanuit de twee 
verkeerscentrales alle schepen die de haven van Rotterdam 
in- en uitvaren of er doorheen varen. 

Op het water zijn er patrouillevaartuigen die inspecteren, 
handhaven en, indien nodig, schepen fysiek begeleiden en 
assisteren bij incidenten. De inspecteurs controleren of de 
schepen vervoeren wat ze zeggen te vervoeren, of ze mogen 
vervoeren wat ze vervoeren en of ze dat veilig doen. 

Zo zorgt de Havenmeester er voor dat de haven van 
Rotterdam een veilige haven is en blijft en toonaangevend is 
voor andere havens. 

VEILIGHEID VOOROP!
De zorg voor een veilige, vlotte en schone scheepvaart is 
cruciaal voor een haven van wereldklasse en een belangrijke 
taak van de Havenmeester. 

Een veilige en schone haven is niet alleen van groot belang 
voor de scheepvaart, maar zeker ook voor de mensen die in 
en rondom de haven werken, wonen en leven. Veiligheid staat 
altijd voorop; 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

Veiligheid in de haven wordt onder andere gerealiseerd door 
duidelijke wet- en regelgeving, heldere afspraken en controle 
op de naleving hiervan. De Havenmeester verwacht dat 
iedereen zich aan de gemaakte afspraken en regelgeving in 
de haven houdt. Want veiligheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

SCHEEPSINSPECTIES
Een van de manieren waarop de divisie Havenmeester zorgt 
dat de haven veilig en schoon is en blijft, is door inspectie van 
de schepen die Rotterdam aandoen. Want het niet naleven 
van de regels kan gevaarlijke situaties opleveren. Inspecteurs 
controleren daarom op basis van wet- en regelgeving of de schepen 
zich aan die regels houden en veilig met hun lading omgaan. 

De inspecties worden uitgevoerd door daarvoor opgeleide en 
bevoegde inspecteurs van het Havenbedrijf Rotterdam. Zij zijn 
allemaal “Buitengewoon opsporingsambtenaar” en dus bevoegd 
om wettelijke maatregelen te nemen en te verbaliseren.
Er zijn 45 inspecteurs die 24/7 controles uitvoeren in een gebied 
dat loopt van Dordrecht tot en met Maasvlakte 2. 

Per jaar worden ongeveer 8.000 zeeschepen en 5.000 
binnenvaartschepen geïnspecteerd op zaken als de 
aanwezigheid gevaarlijke stoffen en de juistheid van 
ladingpapieren. 

ONZE KLANTEN 
Uiteraard wordt het belang van onze klanten niet uit het oog 
verloren. Voor de scheepvaart telt iedere minuut. We doen er 
dan ook alles aan om de inspecties zo vlot en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. 
Samen met onze inspectiepartners kijken we wat het meest 
handige moment is om een schip te inspecteren zodat zij 
daar zo weinig mogelijk last van hebben. Maar dit gaat nooit 
ten koste van de veiligheid! 
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Havenbedrijf Rotterdam
Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én 
industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de 
duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. 
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