DELTALINQS

PortKey: snel en
betrouwbaar toegang tot de haven
DOOR MONIQUE SPEELMAN

Iedereen die een beveiligde en risicovolle locatie wil bezoeken of er moet werken, moet zich kunnen
identificeren. Dit neemt veel tijd in beslag. Er moeten veel documenten worden overlegd. Sinds 2004 is
er de PortKey. Een handig hulpmiddel als het gaat om identificatie en registratie van bezoekers die vaak
havenlocaties bezoeken.

De PortKey is een strikt persoonsgebonden smartcard bedoeld voor personen die geregeld op verschillende terminals
moeten zijn: roeiers, douane, zeehavenpolitie, loodsen,
scheepsleveranciers, vertegenwoordigers van rederijen,
werknemers van onderhouds- en controlebedrijven. De kaart
bevat gegevense over de houder en zijn/haar biometrische
kenmerken en de werkgever. De biometrische kenmerken
(handscan of aderpatroon van de vinger) zorgen ervoor dat
de pas niet uitwisselbaar is. Ook bij verlies of diefstal is er
geen mogelijkheid tot misbruik: de pas kan snel en eenvoudig worden geblokkeerd.
98% van de ISPS-plichtige locaties in Mainport Rotterdam
accepteert de PortKey als identificatiemiddel. De International Ship Port Security Code is vanaf juli 2004 van kracht
en beschrijft de verantwoordelijkheden die overheden, rederijen, personeel aan boord van schepen en personeel van
havenfaciliteiten hebben als het gaat om het detecteren van
een bedreiging van de veiligheid en het nemen van preventieve maatregelen om incidenten te voorkomen. De PortKey
is in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam
ontwikkeld om compliancy aan de ISPS-code te vereenvou24
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digen. Door het gebruik van de PortKey kan het toegangsproces voor hoog frequente bezoekers snel en betrouwbaar
worden ingericht. Het aantal locaties en het aantal PortKey
gebruikers neemt elk jaar toe.
Hans Vervat, voorzitter Vereniging Aanverwante Bedrijven
Deltalinqs:
“De VAB onderkent de meerwaarde van de PortKey voor de
dienstverleners in het Haven Industrieel Complex Rotterdam.
Toegangscontrole middels gebruik van de PortKey is - mits
juist toegepast - betrouwbaar en veilig. De toegangscriteria zijn streng, maar het gebruik resulteert uiteindelijk in
tijdwinst voor alle partijen. Het uitlezen van de biometrie
zorgt voor een sluitende persoonsregistratie en een snelle
en veilige toegang aan de dienstverleners in de haven. Het
aantal locaties waar de PortKey geaccepteerd wordt, blijft
groeien.”
Cor Stolk, directeur Secure Logistics: “Het is een goede
ontwikkeling dat het aantal locaties dat PortKey accepteert
nog steeds toeneemt.
Een bedrijf met een degelijk beveiligingsbeleid behaalt
absoluut meerwaarde uit het gebruik van de PortKey omdat

De Portkey blijft. Het is voor dienstverleners een van de snelste
manieren om veilig toegang te krijgen tot de haven.

de administratieve handelingen in de loge verminderen,
terwijl het tevens voor de kaarthouders de toegangsprocedure versnelt. Het is wel zaak om de biometrische verificatie
aan de poort mogelijk te maken. Hiermee worden alle vooraf
uitgevoerde veiligheidscontroles op identiteit en legitimiteit
optimaal geborgd ’.
Voor de uitgifte van de PortKeys gelden strenge regels. Bedrijven die voor werknemers een pas aanvragen, moeten aan
strikte beveiligingsvoorschriften voldoen. Secure Logistics,
een dochteronderneming van Deltalinqs, geeft de PortKey
uit. Het bedrijf ontwikkelt en levert informatiesystemen
waarmee persoonsinformatie gecontroleerd, bewaakt en
ontsloten kan worden. Voor de smartcard brengt het bedrijf
eenmalig productiekosten in rekening, plus de jaarlijkse
abonnementskosten. Naast de PortKey geeft Secure Logistics nog twee publieke passen uit: de CargoCard en het Digital Safety Passport. Meer informatie: www.secure-logistics.
nl of neem contact op met Cor Stolk, tel. 010-4637777.
De Deltalinqs-pagina’s in Europoort Kringen verschijnen
onder verantwoordelijkheid van Deltalinqs.

Aanvragen en activeren van de PortKey
Het aanvragen van de PortKey kan alleen bij Secure Logistics en vergt een
eenmalige tijdsinvestering. De werkgever gaat eerst een contract aan met
Secure Logistics. Daarna dient het bedrijf enkele documenten te overleggen:
de Branche Beveiligingsverklaring, Referentieformulier(en) en een uittreksel
van de Kamer van Koophandel. Na goedkeuring ontvangt de werkgever
inloggegevens om kaarten te kunnen beheren, blokkeren en de verwerking te
volgen van nieuwe aanvragen.
Alleen de gebruiker van de kaart kan de PortKey vervolgens activeren
aangezien de handscan en/of fingervein onderdeel zijn van het activeren. Dat
kan op vier locaties: bij Deltalinqs op de Waalhaven, bij de douanekantoren
op de Maasvlakte en Laan op Zuid en op het kantoor van Secure Logistics te
Barendrecht. Na activeren is de PortKey drie jaar geldig.
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