Persbericht

Haven van Antwerpen rekent definitief af met cheques
Antwerpen, 17 juni 2015 - De Haven van Antwerpen heeft in samenwerking met Twikey een unieke
oplossing ontwikkeld om de cheques in de havensector definitief naar het verleden te verbannen.
In samenwerking met Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Bank J. Van Breda & C° werd
er een volledig elektronische oplossing uitgewerkt die komaf maakt met de papieren cheque.
Papieren cheques zijn verleden tijd in de havensector. Met behulp van de elektronische
identiteitskaart heeft Twikey deze manier van werken gedigitaliseerd. Met Twikey als schakel tussen
bedrijven en banken kunnen de verrichtingen gebeuren via domiciliëring. Elke inning gebeurt digitaal
op basis van de elektronische identiteitskaart, en wordt zo snel en veilig met de bank in kwestie
geregeld.
Goederen of scheepsladingen mochten door een scheepsagent pas worden vrijgegeven aan een
expediteur na het overhandigen van een cheque als betaling. De scheepsagent moest deze cheque
dan ook nog eens bezorgen aan de bank.
Samen met de scheepsagenten en expediteurs werkte Twikey een gebruiksvriendelijke oplossing uit
waarbij dit proces papierloos kan worden afgehandeld. Ook de verplaatsingen tussen de partijen
onderling en naar de bank behoren nu tot het verleden. Deze domiciliëringsakkoorden bespaart de
Haven van Antwerpen, zijn scheepsagenten, expediteurs en de banken een berg administratie en dat
betekent een grote tijdswinst en minder kosten.
“Tijdens de pilootfase werd er goed geluisterd naar de specifieke noden van elke partij. Met een
aantal clicks bieden we een volledig alternatief aan die sneller, efficiënter en goedkoper is dan het
klassieke proces.” legt Dominique Adriansens van Twikey uit. “Deze oplossing is nu beschikbaar voor
alle Belgische expediteurs.”
“We zijn al jaren op zoek naar een volwaardige alternatief voor de cheques. Dankzij Twikey en hun
connectie met de banken kunnen we nu komaf maken met de extra administratie die ingebakken zit
in de standaard procedures die in de havensector worden gebruikt. De tijdsbesparing die zo kan
worden gerealiseerd, komt alle partijen ten goede.” besluit John Kerkhof, Directeur van het Antwerp
Port Community System.

Meer informatie over de oplossing zelf: https://www.twikey.com/nl/apcs.html
In bijlage foto die kan gebruikt worden voor publicatie (met bronvermelding Port of Antwerp)
Antwerp Port Community System: John Kerkhof - apcs@portofantwerp.com
Twikey: Dominique Adriansens - +32 476401146 – dominique@twikey.com

Antwerp Port Community System: APCS is het netwerk van systemen en oplossingen voor
elektronische communicatie in de haven van Antwerpen. APCS omvat de gegevensuitwisseling tussen
bedrijven en overheden, bedrijven onderling en tussen overheden. De systemen en oplossingen van
APCS werden ontwikkeld door het samenwerkingsverband van het Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen, de douaneadministratie en privébedrijven.
Twikey: Twikey uit Gent werd in april 2013 opgericht door professionals in de domeinen van
eBanking, SEPA/SDD en de integratie met ERP-systemen. Twikey is de Belgische marktleider op het
vlak van elektronische domiciliëringsmandaten of eMandates en levert zijn diensten aan bedrijven
die facturen innen via domiciliëringen. Elk bedrijf krijgt zijn persoonlijke Twikey-pagina met eigen
logo en template waaruit de beheerder elk elektronisch mandaat eenvoudig kan regelen. Voor deze
oplossing werkt Twikey samen met Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Bank J. Van Breda
& C°. Twikey kan worden toegepast in verschillende sectoren.

