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                   InzamelIng olIe- en vethoudend 

afval - Kalender 2015

De zesde staatshervorming heeft het binnenvaartlandschap in België veranderd. 
Bepaalde veranderingen zullen een rechtstreekse impact hebben op de dienstverlening 
waar burgers en ondernemingen mee te maken krijgen. Hieronder volgt een overzicht 
van diensten die vanaf 1 januari 2015 door de Gewesten worden geregeld:

meetbrieven; certificaten van onderzoek; communautaire certificaten; certificaten 
van goedkeuring ADN; uniek Europees scheepsidentificatienummer; dienstboekje; 
vaartijdenboek; verklaring inzake minimumbemanning; olieafgifteboekje; erkenning 
deskundigen; vergunningen voor evenementen op de Beneden-Zeeschelde; bunker-
vergunningen Beneden-Zeeschelde.

contact Vlaams gewest: binnenvaartinspectie@wenz.be

Vanaf 5 januari 2015 zal het binnenvaartloket gevestigd zijn naast het Albertkanaal, 
Hoogmolendijk 1 te 2900 Schoten, Tel. : +32 (0)3/546.06.83 (Natalie Colonne). 

Het loket zal alle werkdagen geopend zijn van 8u30 tot 11u30. Tijdens de namiddagen 
is het loket open op afspraak. 

contact waals gewest: info.batellerie@spw.wallonie.be

Direction de la Gestion des Voies Navigables - Guichet de la Navigation de Liège;  
Rue Canal de l’Ourthe 9 - 4031 Liège (Angleur) (lat = 50,6143 - long 5,6060).  
Tél. : +32 (0) 4/ 231. 65. 31 ou 32 Fax : +32 (0) 4/ 231. 65. 71.
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 09u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30.

contact: federale Overheidsdienst mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.belgium.be

Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel  

Volgende zaken blijft de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer verzekeren:
organisatie van de examens voor bemanning (met inbegrip van ADN) en uitreiking 
bekwaamheidsbewijzen binnenvaart; afgifte exploitatievergunning; vlootverklaring; 
bevrachtingsvoorwaarden; opvolgen van de algemene economische toestand van de 
sector.

EDITO

https://www.facebook.com/itbinfo?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/itb_info
http://www.linkedin.com/company/itb-asbl?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100187921691583817580/about
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ESO-beleidsnota “Voorstel van maatregelen”
Inleiding

Naar aanleiding van de aanmelding door 
de Belgische overheden van de “crisis” 
in de Belgische Binnenvaart bij de EC / 
DG-Move zijn er gesprekken gevoerd 
met dhr. Dimitrios Theologitis, DG-MOVE, 
hoofd Havens en Binnenvaart van de Euro-
pese Commissie. Tijdens die gesprekken, 
waar zowel vertegenwoordigers van de 
FBB als van de FOD Mobiliteit & Vervoer 
aanwezig waren, werd duidelijk dat on-
afhankelijk van het feit dat de “crisis” nu 
al dan niet juridisch als aangemeld wordt 
beschouwd de EC/DG-Move van de Euro-
pese binnenvaartvertegenwoordigers een 
voorstel van “maatregelen” uit de sector 
verwacht.

Daarom heeft de ESO-Raad beslist om een 
werkgroep op te richten die voorstellen 
van “maatregelen”, gedragen door de le-
den van ESO, in kaart moest brengen.

De werkgroep heeft viermaal vergaderd 
en 26 mogelijke maatregelen besproken 
onderverdeeld in Permanente maatrege-
len, Maatregelen met beperkte duur en 
Duurzame maatregelen.

Niet over alle maatregelen is unanimiteit 
of worden haalbaar geacht. Die maatrege-
len zijn terzijde gelegd ofwel op een visie-
lijst geplaatst. Op een later tijdstip kunnen 
deze alsnog worden beoordeeld.

Hieronder volgen de maatregelen en/of 
(dringende) aanbevelingen door ESO in 
eerste instantie noodzakelijk geacht om 
de sector economisch gezond en weer-
baar te maken.

Tevens zijn zij noodzakelijk om de sector in 
staat te stellen om op een economische, 
maatschappelijk verantwoorde en duurza-
me wijze haar taak in de Europese trans-
portsector uit te kunnen voeren zonder 
opnieuw in een vicieuze cirkel te geraken.

Marktmanagement  
“Handelen vanuit kennis”

1. “Maatregelen betreffende de kosten-
dekking – antidumpmaatregelen en ver-
voerscondities.

Garanderen dat de operator tegen prijzen 
werkt die hem in staat stellen om zijn kos-
ten te dekken, eventueel op periodieke 
basis. Richtlijn 96/75/EC zou gewijzigd en 
aangevuld kunnen worden met een bepa-
ling in deze richting”.

Hierbij dient tevens een clausule te 
worden toegevoegd over ketenaan-

sprakelijkheid, het is wenselijk dat dit 
geldt voor alle transportmodi.

2. “Markttransparantie” is een conditio 
sine qua non. Dit moet worden onder-
steund door een goed presterend marktob-
servatiesysteem dat de capaciteitsontwik-
keling kan voorspellen, maar ook over de 
juiste middelen beschikt om aanpassingen 
door te kunnen voeren om verdere structu-
rele overcapaciteit te voorkomen. Een van 
de mogelijkheden is substantie te geven 
aan de verwoording van Reglement 718/99 
dat bepaalt dat nieuwgebouwde schepen 
zes maanden van tevoren aangekondigd 
moeten worden. “

Dat laatste is niet in praktijk gebracht.

3. Het verrichten van een studie naar de 
exploitatiekosten van schepen.

4. “Analyse van de financieringsinstrumen-
ten.

•	Borgstellingsregelingen c.q. krediet-
verzekeringen voor nieuwbouw af-
hankelijk maken van de marktsituatie

•	Geen beperkingen voor bestaande 
schepen

•	onderzoek naar alternatieve finan-
cieringsbronnen in de verschillende 
binnenvaartlanden entameren.

Een en ander gekoppeld aan een ade-
quaat marktobservatiesysteem als vermeld 
onder maatregel 2.

5. “De invoering van een observatorium 
voor vervoersprijzen in EC om het moge-
lijk te maken om, gebaseerd op de kosten 
van de schepen, een aanvaardbaar vracht-
prijsniveau te houden (met inachtneming 
van de wet). Dit observatorium moet tot 
stand komen met behulp van verschillen-
de partijen uit de sector (autoriteiten, bin-
nenvaarders, tussenpersonen, enz).”

Deze maatregel ondersteunt item 2, 
marktobservatiesysteem. Het moet  
goed onderbouwd worden door een 
onafhankelijke partij.

6. De uniformering/harmonisatie van de 
financieringsbasis van de Europese bin-
nenvaartondernemingen, minimum NL, F, 
D, LU, AUT.

Dit is bedoeld als ondersteuning van 
maatregel 4 en 2

7. “Beroep van alle intermediairs in het 
vervoer te reglementeren op Europees ni-
veau.”

EC stimuleert intermediairs om een 
“keurmerk” aan te maken.

8. “Herziening van de technische voor-
schriften voor de bestaande vloot op basis 
van nut en noodzaak (impact assessment). 
In het bijzonder geldt dit voor alle over-
gangsbepalingen van de technische voor-
schriften voor de Rijn, die een belangrijk 
probleem vormen voor de bestaande vloot 
(<86 m en/of bouwjaar voor 1995).

9. “Bevordering van transparantie, com-
municatie en inspraak inzake tot stand ko-
men van regelgeving door en in werkgroe-
pen van onder meer CDNI, ADN en CCR”.

De maatregel is onderdeel en onder-
steuning van onder andere maatregel 8.

10. Standaardisering van laad- en losvoor-
waarden (wachttijd en duur voor laden/
lossen) evenals de vervoersvoorwaarden 
binnen de Europese Unie.

(Opstellen van één duidelijk Europees 
modelcontract voor de scheepvaart 
met alle voorwaarden).

11. “Oud voor Nieuw regeling met nuan-
ces en aan de hand van een inventarisatie 
van de markt (experten groep)”.

Basis conceptstandpunt:
Oud voor Nieuw regel boven 2000 
ton voor ieder; onder die 2000 ton 
grens kan elke lidstaat beslissen wat 
de grens is. Dit onder voorwaarde dat 
de Verordening EG 718/1999 wordt 
aangepast (onlosmakelijk verbonden). 
Oud voor Nieuwregel betekent een 
heffing (boete) voor nieuwbouw met 
de mogelijkheid hiervoor inruiltonna-
ge te gebruiken.
Twee criteria tonnages, Oud voor Nieuw 
boven 2000 ton en inruiltonnage.

12. De-activering(sregeling) vlootcapa-
citeit. Hierbij zijn geen financiële conse-
quenties voor de lidstaten voorzien.
Gedacht kan worden aan export, aanpas-
sen van de exploitatiewijze, vermindering 
vaartijd, slopen, enz.

In het kader van de marktobservatie 
pleit ESO ook voor het aanleggen van 
een wachtlijst om een indruk te krijgen 
van de urgentie.

13. “Steun voor alle vormen van samen-
werking die het marktmechanisme ver-
beteren zoals binnenvaartverenigingen, 
samenwerkingsverbanden en coöperaties 
(Verordening 718/99 EC,art.8)”.

14. Modernisering bemanningsregeling.
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Brussel, 27 september 2014

ESO-beleidsnota “Voorstel van maatregelen”

Inleiding

Naar aanleiding van de aanmelding door de Belgische overheden van de “crisis” in de Belgische Binnenvaart bij de EC 
/ DG-Move zijn er gesprekken gevoerd met dhr. Dimitrios Theologitis, DG-MOVE, hoofd Havens en Binnenvaart van 
de Europese Commissie. Tijdens die gesprekken, waar zowel vertegenwoordigers van het FBB als van het FOD 
Mobiliteit & Vervoer aanwezig waren, werd duidelijk dat onafhankelijk van het feit dat de “crisis” nu al dan niet 
juridisch als aangemeld wordt beschouwd de EC/DG-Move van de Europese binnenvaartvertegenwoordigers een 
voorstel van “maatregelen” uit de sector verwacht. 
Daarom heeft de ESO-Raad beslist om een werkgroep op te richten die voorstellen van “maatregelen”, gedragen 
door de leden van ESO, in kaart moest brengen.
De werkgroep heeft viermaal vergaderd en 26 mogelijke maatregelen besproken onderverdeeld in Permanente 
maatregelen,  Maatregelen met beperkte duur en  Duurzame maatregelen. 
Niet over alle maatregelen is unanimiteit of worden haalbaar geacht. Die maatregelen zijn terzijde gelegd  ofwel op 
een visielijst geplaatst. Op een later tijdstip kunnen deze alsnog worden beoordeeld.

Hieronder volgen de maatregelen en/of (dringende) aanbevelingen door ESO in eerste instantie noodzakelijk geacht 
om de sector economisch gezond en weerbaar te maken. 
Tevens zijn zij noodzakelijk om de sector in staat te stellen om op een economische, maatschappelijk verantwoorde 
en duurzame wijze haar taak in de Europese transportsector uit te kunnen voeren zonder opnieuw in een vicieuze 
cirkel te geraken.

Marktmanagement
“Handelen vanuit kennis”

1 “Maatregelen betreffende de kostendekking – antidumpmaatregelen en vervoerscondities.
Garanderen dat de operator tegen prijzen werkt die hem in staat stellen om zijn kosten te dekken, eventueel op 
periodieke basis. Richtlijn 96/75/EC zou gewijzigd en aangevuld kunnen worden met een bepaling in deze richting”.

Hierbij dient tevens een clausule  te worden toegevoegd over ketenaansprakelijkheid,  het is wenselijk dat dit 
geldt  voor alle transportmodi.

2 “Markttransparantie” is een conditio sine qua non. Dit moet worden ondersteund door een goed presterend 
marktobservatiesysteem dat de capaciteitsontwikkeling kan voorspellen, maar ook over de juiste middelen beschikt 
om aanpassingen door te kunnen voeren om verdere structurele overcapaciteit te voorkomen. Een van de 
mogelijkheden is substantie te geven aan de verwoording van Reglement 718/99 dat bepaalt dat nieuwgebouwde 
schepen zes maanden van tevoren aangekondigd moeten worden. “

Dat laatste is niet in  praktijk gebracht.

3. Het verrichten van een studie naar de exploitatiekosten van schepen.
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A - Schriftelijke procedure van toe-
passing in België – Herhaling belang-
rijke beslissingen

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 
2011 van Deel A van het CDNI (olie- en 
vethoudend scheepsbedrijfsafval en bil-
gewater) bestaat de verplichting om 
over een ECO-rekening te beschik-
ken voor de elektronische betaling 
van de verwijderingsbijdrage bij het 
bunkeren van accijnsvrije gasolie.

Deze verwijderingsbijdrage kan uitzon-
derlijk vereffend worden via een schrif-
telijke procedure (door middel van een 
gestandaardiseerde zelfklever) in vol-
gende bijzondere gevallen :

a) het SPE-CDNI is niet aanwezig of bui-
ten werking;

b) de schipper kan geen ECO-kaart 
voorleggen of de ECO-kaart is de-
fect ;

c) het saldo op de betreffende 
ECO-rekening is ontoereikend;

d) de schipper weigert te betalen.

In de laatste drie gevallen (b,c en 
d) zal het Nationaal Instituut een 
administratiekost van € 25,00 (excl. 
BTW) per factuur aanrekenen aan de 
scheepsexploitant.

Wij vestigen uw aandacht op het feit 
dat deze administratiekost effectief 
van toepassing wordt op 1 januari 
2015 voor elke bunkering van accijns-
vrije gasolie in België en registratie in het 
EPS-CDNI via een schriftelijke procedure.

Wij wensen u er tevens op te wijzen 
dat schippers die niet over een ECO-re-
kening beschikken of geen ECO-kaart 
kunnen voorleggen bij het bunkeren 
van gasolie, een boete opgelegd krijgen 
door de controle-instanties.

Opgelet: Belgische controle-instan-
ties kunnen tevens boetes opleggen 
voor de niet-naleving van de CDNI- 
bepalingen.

Wij raden u dan ook aan om er voor 
te zorgen dat uw ECO-rekening 
steeds voldoende saldo vertoont 
rekening houdend met een minimum-
termijn van 3 werkdagen tussen uw fi-
nanciële storting en de boeking op uw 
ECO-rekening.

Ter herinnering, vindt u hierna nogmaals 
de financiële rekening van het ITB-CDNI :  
IBAN BE74001608900907 – BIC GEBA-
BEBB (vergeet niet uw BTW-nummer te 
vermelden in de mededeling).

U kunt het saldo van uw ECO-rekening 
steeds raadplegen op het ticket dat 
wordt afgedrukt door de terminal of 
via de website www.cdni.be (« Raad-
pleging van de ECO-rekening ») of op 
eenvoudige vraag aan het secretariaat 
van het CDNI (02/226.40.77 of cdni@
itb-info.be).

B - Losverklaring 

Het CDNI  verdrag of het verdrag inzake 
de inzameling, afgifte en inname van af-
val in de Rijn- en Binnenvaart (Scheepsaf-
valstoffenverdrag - SAV) trad ongeveer 5 
jaar geleden in voege. 

Heel wat bedrijven hebben vragen rond 
deel B ladingrestanten. 

Indien u vragen, opmerkingen, verduide-
lijking, problemen … over het CDNI ver-
drag deel B heeft, kan u deze via e-mail 
bezorgen aan het nationaal meldpunt of 
de havens/waterwegbeheerders.

Havenbedrijf Antwerpen tevens Natio-
naal meldpunt: ccr@portofantwerp.com

Alle vragen zullen gebundeld en bezorgd 
worden aan de bevoegde autoriteiten: 

- voor de stoffenlijst en de daaraan ver-
bonden behandeling, losverklaring en 
lozingsaspecten: VMM, MOW, FOD 
en SPW. 

- voor het gedeelte afvalstoffen OVAM 
en OWD.

Opgelet vanaf 1 januari 2014 zijn de 
aparte losverklaringen voor droge 
of natte bulk verplicht te gebruiken.

Documenten kunnen gedownload worden 
via volgende link: http://www.cdni-iwt.org/
nl/documents/ of www.cdni.be

Zie ook de Informatiebrochure  van het 
CDNI-secretariaat “Omgang met afval 
van de lading” 

In het buitenland  - CDNI – Deel B : 

NL: hcc@portofrotterdam.com ;  
tel nr. Haven Coördinatie Centrum: 
0031 (0)10 - 2521000

D: winfried.kliche@bmvbs.bund.de 

CDNI Scheepsafvalstoffenverdrag (Delen A en B)
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Bedrag van de overliggelden per ton - status quo t.o.v. 2014
(Koninklijk besluit  van 9 juni 2011 – Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011 en 7 maart 2012)
Tonnenmaat bij de grootste inzinking zoals blijkt uit de meetbrief, in euro, per ton en per halve dag :

Indexatie op 01/01/2015 
(Index 11-2014 / Index 11-2010) 

122,51 / 114,55 = + 6,95 %

Schepen zonder mechanische  
voortstuwing

Schepen met mechanische  
voortstuwing

Tot en met 1.750 t 0,44 0,52

Meer dan 1.750 t tot en met  3.500 t 0,39 0,47

Meer dan 3.500 t 0,33 0,42
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Evolutie van de officiële maximumprijs  
van Gasolie verwarming Extra 2014

 nummer  geldig vanaf  levering van meer 
dan  2.000 liters

2013/128
2014/1
2014/4
2014/7

2014/16
2014/19
2014/21
2014/23
2014/30
2014/32
2014/36
2014/37
2014/43
2014/45
2014/47
2014/49
2014/50
2014/51
2014/56
2014/62
2014/72
2014/74
2014/77
2014/81
2014/88
2014/92
2014/97

2014/102
2014/106

1/01/14
4/01/14

14/01/14
23/01/14
11/03/14
19/03/14
27/03/14
1/04/14

18/04/14
1/05/14
8/05/14

16/05/14
5/06/14

13/06/14
20/06/14
1/07/14
3/07/14

11/07/14
31/07/14
14/08/14
19/09/14
1/10/14
7/10/14

16/10/14
14/11/14
20/11/14
29/11/14
11/12/14
17/12/14

0,7060
0,6903
0,6758
0,6892
0,6750
0,6574
0,6740
0,6736
0,6883
0,6824
0,6629
0,6819
0,6631
0,6720
0,6965
0,6962
0,6813
0,6672
0,6782
0,6696
0,6631
0,6615
0,6398
0,6170
0,6215
0,5937
0,5506
0,5304
0,4925

Gasolie verwarming Extra

Tarieven
Officiële maximumprijs van 

Gasolie verwarming Extra (in 
€/liter excl. btw)
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EVOLUTIE	  VAN	  DE	  GASOLIEPRIJS	  VERWARMING	  EXTRA	  	  
Officiële	  maximumprijzen	  volgens	  de	  Programma-‐overeenkomst	  

2013	  -‐	  2014	  

FOD ECONOMIE –  
Algemene Directie Energie

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
energie/prijzen/index.jsp

Meer inlichtingen : www.itb-info.be
(Klik vervolgens op :
Transport < Marktobservatiesysteem < Evolutie 
van de parameters)



WIJZI GING OPENI NGSUREN AFUALPARK BI N NENVAART

[nieuwe openingsuren afu alpark binnenvaart]

Meer dan een jaar geleden opende het Havenbedrijf het afvalpark'Lillopark'. Binnenschippers konden er
zowel op weekdagen als op zaterdag tussen 7.30 u en 11.30 u terecht voor het afgeven en sorteren van
afual. De praktijk wijst echter uit dat slechts weinig binnenschippers van deze weekendfaciliieit gebruik
maken. Daarom wordt deze zaterdagvoormiddagopening in een proefperiode verplaatst naar het afualpark
Noordkasteelpark op Rechteroever. Deze regeling wordt van kracht op 4 oktober 2014. Na zes maanden zal
het Havenbedrijf het succes hiervan evalueren

VÌncent Van Dyck

Werkleider

INFF/RO&M - lnfrastructuur Ruirntelijke Ordening & Milieu

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Havenhuis, Entrepotkaai 1

2000 Antwerpen, België

T +3232052403
GSM +32 494 87 50 58

COLOFON

Verantwoordelijke u itgever

Tine Vandendriessche

Gemeentelij k Haven bedn'jf Antwerpen

Havenhuis

Enüepotkaai 1

2000 Antwerpen

I +3232052017
F +32 3 205 20 28
E info6haven.antwerpen.be

www. portof a ntwerp. com

Maart 2013

Het Havenbeddf en de havengemeenschap
hechten veel belang aan een propere en
duurzame haven. In ons dagelijks ondernemen
willen we de mens, het milieu en de economie
zoveel mogelijk met elkaar verzoenen. Samen
met u werken we iedere dag aan een propere,

veilige en efficiënte haven.

Als Gemeentelijk Havenbedrdf Antwerpen zijn
wij verantwoordelijk voor de inzarneling van
scheepsafual voor de binlenvaart. Het Haven-
bedrijf Antwerpen voorziet twee mogelijlûreden
van afgifte: de bilgeboot op Rechteroever en de

aÊualparken op Linker- en Rechteroever.

O¡r Rechteroever is er aan kaai 601 een nieuw
afralpark geopend: het Lillopark. Alle bin-
nenschippers kunnen vanafnu in het nieuwe
containerpark terecht om hun scheepsafiral

veilig afte geven en te sorteren.

Het Havenbedrijf biedt u in het Lillopark een

exha seryice aan. Naast de mogeldkheid om er
uw afral te bezorgen tijdens de openingsuren
in de week, kunt u ilr ook van deze dienstver-

lening gebruikrnaken op zaterdagvoormiddag.

U vindt er net zoals in de andere afizalparken
een drinkr¡¡atelpunL waar je 2417 terecht kunt
om water te tappen.
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BILGEBOOT ENKEL OP RECHTEROWER

Oproep bilgeboot
(Madens Cleaning in opdracht van het Gemeentel'rjk Havenbeddjf Antwerpen)

T +32 3 229 73 33
VHF ch. 82

0peningsuren:
. maandag - vrijdag van 09.00 tot 17.00

aanvraag voor 10.00 = ophaling zelfde dag

aanvraag na 10.00 = ophaling volgende werkdag vóór 14.00

Bilgeboot algemeen:
. gratis afgifte mogelük vanaf 1.000 tot 6.000 liter bilgewater

Bilgeboot in Kattendijk-, Hout-, Asia- & Kempiæh dok:
. gratis afgifte mogelük vanaf 2.000 tot 6.000 liter bilgewater
. ophaling binnen 14 dagen na aanwaag

AFVALPARKEN

O K75 - Noordkasteelpark (Rechteroever)

Maandag tot vrijdag van 07.30 tot 15.30, niet op zon- en feestdagen

ø K601 - Lillopark (Rechteroever)

Maandag tot vrijdag van 07.30 tot 15.30, zaterdag van 07.30 tot 11.30,
niet op zon- en feestdagen

O Kl103 - Kallopark (Linkeroever)

Maandag tot vrijdag van 07.30 tot 15.30, niet op zon- en feestdagen

Meer info:
. www.portofantwerp.com/afu albeleid
. T+32 3 2052403
. milieu@haven.antwerpen.be
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Collecre des déchers huileux et groisseux de lo botellerie

Depuis le ieudi l0 juin 2O14,lo Régie portuoire de GAND,
démorré un service commun de collecte des déchets huileux el
collecte s' l' que I

survenont el du 9
le réseou n. e Mo

Les fréquences de lo collecte et les régions/oxes de novigotion où celle-ci ouro l¡eu soni mentionnés sur le tobleou cFdessous:

iours ouvrobles Zh3Ol óh30

Gond Port de mer et lo novigotion oulour
de Gond

Bilgeboot Mortens B Quotidien

Conol Gond-Ostende Bierstolkooi {Lovendegem) Semoine 4 el l7
Hout-Escout Openbore kode Asper Semoine 6 el2l
Lyt Openbore kode Woregem Semoinellet25
Conol moritime Bruxelles/Escoul Wipkooi (Bornem) Semoine 2 el l3
Conol Albert et les conoux de lo Compine Openbore kode Olen Semoine 9 el23

Les boteliers pourront y déposer l'huile usogée, les groisses des orbres d'hélices, les eoux de fond de cole, les filtres ò huile
et ò mozout usogés, ch¡ffons de nettoyoge el outres obsorbonts, les futs et les bidons d'huile vides.

Le dépOt o lieu uniquement sur rendez-vous et peut focilemenl être demondé ò l'oide d'un formuloire de demonde qui se
trouve sur le site http:/ /www.binnenvoortservices.be - collecte des déchets pour les boteoux de novigotion inlérieure.

Dès réception de lo demonde, l'entreprise Mortens Cleoning prendro louiours contocl ovec le boleou pour une confirmotion
de lo collecle demondée.

}TEUSE

Annonce

A portir du 0l mors 2014, le depOt de l'ensemble des
produits de lo portie A de lo CDNI s'effectue ò lo stotion
de réception NEPTUNIA située ò Liège sur le conol Albert,
rive gouche cumulée 8ó0. Le dépôt est ouvert entre 08h30
et lóh00, du lund¡ ou vendredi excepté les iours fériés non
monoeuvrés. Lo réception des boleoux se foit en fonclion des
disponibilltés d'occupotion pour l'occosloge, ovec onnonce
préoloble por moriphone, conol VHF 82 ou por téléphone ou
04/24O ó0 08. Le depOt des déchets usolideso {groisses,
filtres, récipients vides, chiffons) s'effectue sur lo plote{orme
omorrée d côté du boleou Neptunio oinsi que sur le petit
boteou déshu¡leur. Le pompoge des déchets "l¡qu¡1s5" (huiles

usogées el eoux de fond de cole "CDN|-portie A, - bilge woter)
s'effectue por le petit boteou déshu¡leur muni de pompes. Le

pompoge des eoux s'effectue uniquement pour un volume
minimum de 0,5 m3. llensemble des opérotions de collecte
et de pompoge por le petit boteou déshuileur s'effectue ò
l'orrêt ò proximité immédiole de lo stotion f¡xe de Neptunio.

Les boteliers doivent se conformer oux instructions des ogents
réceptionnoires. Le dépôt de ces déchets esl supprimé oux
écluses précédemment équipées de conteneurs ò cet effet. A
tiTre temporoire, le dépôt n'est pos refusé pour les boteliers
qui n'ont pos odhêré ò lo CDNI. Le depOt ou l'obondon de
ces déchets en un oulre endroit esi sonctionnoble sur bose du
décret du 27 iuin I99ó relotif oux déchets. Des informotions
sur lo CDNI (cornet, ECO-cord, etc.) peuvenl être consuhées
sur wvwv.cdni.be. llodhésion ò lo CDNI et lo possession
d'une ECO-cord gorontissenl ou botelier le dépôl grotuit
sur les voies d'eou porticipontes, le lroiiement des déchets
selon les normes et une économie directe. Cel ovis obroge
et remploce les ovis ò lo botellerie no 20ll/OOO4/O3 du
I I décembre 2Ol2 et n" 2O13/OO35/Oldu l2 mors
2013. (source: Direction de lo Réglementolion et des Droits
des Usogers)
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lnzomeling olie- en vethoudend qfvol yon de binnenvoort

nv De Scheeþvoorl en Woterweqen en Zeekonool NV mel
omslig von dä beroepsvoort. Deãe inzomeling koded in de
nnome von ofvol in dã Ri¡n- en b¡nnenvoort voi 9 sepiember
von onlvongstinrichtingen uit te bouwen. De firmo Mortens

De inzomeling vindt ploots met ondervermelde frequenlie in de volgende regios,/voorossen:

Op werkdogen Zu3Glóu30

Bilgebool Mortens I Dogeli¡ksGent Zeehoven en Ringvood om Genl

Week4en lZKonool GentOoslende Bierstolkooi (Lovendegem)

Boven-Schelde Openbore kode Asper Week ó en 2l
Openbore kode Woregem Week ll en 25Leie

Week 2 en l3Zeekonool Brussel,/Schelde Wipkooi (Bornem)

Albertkonool en Kempische konolen Openbore kode Olen Week 9 en 23

Schippers kunnen er terechl met ofgewerkte olie, schroefosvetten, bilgewoter, gebruikte olie- en mozoutfilters, poetsloppen of
ondere obsorbentio, lege olievoten en oliebidons.

Een ofgifte kon enkel op ofsprook en kon eenvoudig worden oongevroogd viq het oonvroogformulier dot terug te vinden
is op hnp:/ /www.binnenvoortservices.be - ofuolinzomelíng voor binnenschepen.

No onlvongst von deze oonmelding zol Mortens Cleoning sÌeeds conlocl opnemen meT hel schip ter bevesiiging von de
gevroogde inzomeling.

MAAS
Bericht

Vonof I mo olle deel A von
het CDNI g orde gstinrichting
NEPTUNIA p he linkeroever
km 8ó0.
De inrichting is open tussen 08u30 en lóu00, von
moondog tol vriidog uitgezonderd de feestdogen woorop
de kunstwerken gesloten ziin.

De ontvongs pen g
is om oon te p voo
morifoon, ko of pe

von "vosle" {vet, filters, lege
odden) díent t p het plotform dot
Neptunio ligt bilgeboot.

Het oppompen von de "vloeibore' ofvolsloffen (ofuololie
en bilgewoter 'CDNI-deel A - bilgewoter) gebeurt door de
bilgeboot die voorzien is von pompen.

He hetwoter gebe minimum
vol .Zowel de ofgi pen door
de urt bi¡ stilstond í iheid von
de voste inrichling Neptunio.

De schippers dienen de insÌructies von het in onlvongst
nemend personeel no Ie leven.

De ofgifte von dlt ofuol is ofgeschoft oon de sluizen die
vroeger hiervoor woren uitgerust met contoiners.

Ti¡deli¡k wordt de ofgifte niel geweigerd oon schippers die
niet ziin toegetreden tot het CDNI.

Het een
ond i von
27 gen
ove I den
ingewonnen op www.cdni. be.

Het loetreden tot het CDNI en het bezit von een ECO-
cord woorborgen de poneren op de
deelnemende ïoterw von het ofvol
volgens de normen en

Dit bericht vernietigt en vervongt de berichten oon de
schipperii nr. 2011 /004/03 von I I december 2012 en

nr 2013/OO35/O1 von 12 moort 201 3.

(bron : Direction de lo Réglementotion et des Droits des
Usogers)
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Afg iftepËr nten BE n nenvaart Vlaanderen
ONie- en vethoudend scheeppbedrljfsafval

o
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AntWefpêh (alte werkdagen van 9.00-17.00)

Gent (atle werkdagen)

Kanaal Gent-Oostende

Bovenschelde

JANUARI

Zeekanaal Brussel-Schelde

Albertkanaal en de Kempische kanalen

o
o

o
o

eLe

MA DI WO DO VR ZA 7î\
1 1 2 .l 4
2 5 6 7 B I 10 11

3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

APRIL

MA DI WO DO VR ZA zo
14 1

a J 4 5
15 tl 7 8 9 10 11 12
10 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
1B 27 28 29 30

EI (3HEI\¡T
John Kennedylaan 32
Haven 3000 A
B-9042 Gent
T + 32 (0)9 251 0s s0
F + 32 (0)9 251 54 06
info@havengent. be

2015
FEBRUARI

MEI

MA DI WO DO VR 7_A ZO
18 1 2 3
19 4 5 C) 7 8 o 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 tc, 26 27 28 29 30 31

Spanjeweg 2
Havennummer 8614

4455 ïW Nieuwdorp (NL)
T +31 (0)113 67 22 10
F +31 (0)113 3524 42

info@martenscleaning.nl

N\0b¡l¡teit en
()pP.nbarc Wetlrcn

Koning Albert ll laan 20 bus 5
I 000 Brussel

T +32 (0l2 553 77 64
info@mow.vlaanderen.be

MAART

MA DI WO DO VR ZA ZO
9 1

10 2 J 4 5 ti 7 8
1i 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
14 30 3't

JUNI

MA DI WO DO VR ZA zo
23 I 2 J 4 5 o 7
24 I I 10 11 12 13 14
25 20 21
zo 22 23 24 25 26 27 28
27 29 3U

Wij zijn op aangegeven dagen aanwezig van 7.30 - 16.30 uur

Voor een afspraak: www.binnenvaartserv¡ces.be,

t@ Martens

Havenstraat 44
3500 Hasselt

T +32 (0)11 29 84 00
F +32 (0)1 1 22 12 77

info@des c h eepva a rt. be

.1,'::, port of
. .,,), ,;1, Antwerp
Hofstraat 1 7
2000 Antwerpen
T + 32 (0)3 225 65 32
F + 32 (0)3 229 6s 60
i nfo@portofantwerp.com

-,{Þ-

Oostdijk 110
2830 Willebroek

T +32 (0)3 860 62 11

F +32 (o)3 860 62 78
info@wenz.be

MA DI WO DO VR ZA ZO
5 1

o 2 3 4 5 6 7 8
7 o 10 11 12 13 14 15
I 16 17 18 19 20 21 22
I 23 24 25 26 27 28




