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AFVALSTROMEN

De Raad van Bestuur en het 
personeel van het Instituut 

wensen iedereen prettige 
eindejaarsfeesten en een 

voorspoedig 2019

SPE-CDNI 2.0 EN ECO-KAARTEN: 
INWERKINGTREDING OP  
1 APRIL 2019 !SPE-CDNI 2.0 en ECO-kaarten: 

inwerkingtreding op 1 april 2019 !
Sinds midden november is het Belgisch Nationaal Instituut bezig met de verzending van 
de nieuwe ECO-kaarten naar alle sinds 2011 in het elektronisch betalingssysteem SPE-
CDNI geregistreerde exploitanten.

Tevens werden recent een dertigtal moderne terminals verdeeld onder de bunkerbedrijven.

In akkoord met de bevoegde gewestelijke overheden werd beslist om elke nieuwe 
ECO-kaart te linken aan een binnenschip via de verplichte registratie van het Europees 
Scheepsidentificatienummer (ENI).

Bovendien is de activatie van de nieuwe ECO-kaart onderworpen aan de ontvangst 
van de door de exploitant ingevulde en ondertekende algemene voorwaarden, waarbij 
het ondernemingsnummer (BTW-nummer), adres, telefoon en e-mail, evenals de lijst van 
schepen met hun Europa nummer (ENI) worden gevraagd. Bij gebrek aan het ENI-num-
mer mag eveneens het metingsmerk (BR12345BD) worden meegedeeld.

Op deze manier kunnen de rekeninghouders op een correcte manier in het systeem wor-
den gebracht, in het kader van de verwijderingsbijdrage en voor de gratis afgifte van 
olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval. 

De geldigheid van de huidige ECO-kaarten is gewaarborgd tot 
31/03/2019.

Vanaf 1 april 2019 zullen de bunkerbedrijven enkel nog de nieuwe ECO-
kaarten aanvaarden bij de bunkering van accijnsvrije gasolie. 

De oude ECO-kaarten moeten worden vernietigd bij ontvangst van de activatiebrief van 
de nieuwe ECO-kaarten. 

Bij regelmatige betaling van de verwijderingsbijdrage kan het olie- en vethoudend 
scheepsbedrijfsafval gratis worden afgegeven in zes zones in het Belgisch gewestelijk 
net (Antwerpen, Gent, Albertkanaal - Ham, Bovenschelde, Zeekanaal – Evergem en 
Albertkanaal - Herstal). 

https://www.facebook.com/itbinfo?ref=ts&fref=ts
http://www.twitter.com/itb_info
http://www.linkedin.com/company/itb-asbl?trk=top_nav_home
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SPE-CDNI Elektronisch 
betaalsysteem
Het SPE-CDNI is een meertalige (D-F-EN-NL) softwareoplossing in de vorm van een 

elektronisch betaalsysteem dat ertoe dient om het op 1 januari 2011 in werking getreden 

Deel A van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en 

binnenvaart (CDNI) te ondersteunen.

Het SPE-CDNI vindt toepassing in zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 

Nederland en Zwitserland). De bepalingen van het Verdrag dekken de volledige 

binnenvaartvloot in het toepassingsgebied van het CDNI: circa 16.000 schepen, 70% 

van de Europese vloot en een totaal van 500.000 transacties per jaar.

Via het administratiesysteem beheren de NI’s van de verdragsluitende staten zowel 

de rekeninghouders en de ECO-rekeningen met bijbehorende ECO-kaarten als de 

bunkerbedrijven, de schepen en de mobiele terminals.

Het systeem registreert alle betalingstransacties met de ECO-rekeningen (afboekingen 

en bijboekingen) en stelt de bevoegde personen en instanties in staat om transacties te 

zoeken. Het transactiesysteem staat garant voor een veilige verwerking, betrouwbare 

gegevensoverdracht en adequate opslag van de transacties die met de ECO-kaarten 

worden verricht. Het SPE-CDNI biedt hiervoor een eenvoudige softwareoplossing 

voor alle gebruikersgroepen die voldoet aan alle voorschriften met betrekking tot de 

gegevensbescherming.

De veiligheid van het systeem wordt vergroot door aanvullende functies, zoals een 

controle van het saldo en de lijst van de geblokkeerde rekeningen.

NIEUWE FUNCTIES
• Wijzigen van eigen wachtwoord en stamgegevens.

• Papierloze kwitantie: een houder van een ECO-rekening kan in het wijzigings- of 

aanmaakvenster de optie “papierloze kwitantie” kiezen. Wanneer deze functie is 

geactiveerd, krijgt de rekeninghouder voor elke transactie op zijn rekening niet alleen 

een print-out van de terminal, maar ook een papierloze kwitantie per e-mail.

• Informatie saldotekort: een rekeninghouder wordt per e-mail gewaarschuwd wanneer 

zijn ECO-rekening onder nul komt te staan. De mail wordt na een week opnieuw 

verzonden wanneer de betrokken rekening nog steeds geen positief saldo vertoont.

• Pending transactions: wanneer het systeem voor een online-transactie vaststelt dat 

de bijbehorende ECO-rekening NIET over een voldoende saldo beschikt, wordt de 

transactie toch in het systeem opgeslagen.
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YOXIMO TERMINALS
De betaalterminals moeten ook in technische omgevingen 
probleemloos kunnen werken.

De betaalterminal met System-on-Chip-technologie is een 
robuuste terminal van de laatste generatie. De terminal is licht 
en compact, kan gemakkelijk worden getransporteerd en vormt 
dus een ideale oplossing voor mobiele toepassingen onderweg.

• De terminal beschikt over een TFT-kleurendisplay en kan 
contactloos media en kaarten lezen dankzij de ingebouwde 
NFC-lezer achter de display.

• De gebruikte technologie biedt een hoge transactiesnelheid 
en betalingsveiligheid.

• De terminal voldoet aan de eisen van de RoHS2- en de 
WEEE-standaard met het oog op de milieubescherming.

Het systeem ontvangt de gegevens met betrekking tot de 
transacties van de mobiele terminals via het mobiele netwerk in 
het toepassingsgebied van het CDNI.

ECO-KAARTEN
Nieuw design en contactloze functie

De nieuwe systeemoplossing biedt twee aanvullende gebruiks-
mogelijkheden voor de nieuwe hybride ECO-kaart, waarbij de 
informatie voor de identificatie niet alleen is opgenomen in de 
magneetstrip, maar ook in een NFC-chip.

• Registratie van de gebunkerde hoeveelheden en berekening 
van de verschuldigde verwijderingsbijdrage bij de bunkerbe-
drijven met mobiele betaalterminals en contactloze kaarten.

• Door het gebruik van de open standaard Mifare Ultralight™ 
voor contactloze toepassingen kan de kaart ook door 
derde systemen worden gebruikt voor eigen diensten en 
toepassingen. Tot deze aanvullende mogelijkheden horen 
bijvoorbeeld verschillende toegangstechnieken of mobiele 
app-toepassingen in het kader van een gebruikersidentificatie.

TRANSACTIES 
Elektronische transacties 

De verwijderingsbijdrage moet elektronisch betaald worden 
door de scheepsexploitant bij het bunkeren van accijnsvrije 
gasolie. Elke scheepsexploitant is verplicht betalingen (verwij-
deringsbijdrage) te verrichten aan een Nationaal Instituut (NI), 
die vervolgens door het NI in het databanksysteem SPE-CDNI 
van de ECO-rekening van de desbetreffende scheepsexploitant 
worden afgeboekt.

De gebruikers van het systeem, zoals de Nationale Instituten, 
de houders van de ECO-rekeningen en de bunkerbedrijven, 
kunnen via het SPE-CDNI uitsluitend hun eigen gegevens inzien 
en bewerken.

De verschillende systeemgebruikers, zoals de Nationale Insti-
tuten, het secretariaat, de houders van de ECO-rekeningen, de 
bunkerbedrijven en de controle-instanties, hebben verschillen-
de gebruikersrechten en kunnen daardoor de functies van het 
systeem gebruiken die specifiek voor hun rol ontwikkeld zijn. 
Het secretariaat van het CDNI is door de verdragsluitende sta-
ten belast met de coördinatie.
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Pending transactions

Wanneer het systeem voor een online-transactie vaststelt dat de 
bijbehorende ECO-rekening NIET over een voldoende saldo 
beschikt, wordt de transactie toch in het systeem opgeslagen.

Deze transactie krijgt dan de tussenstatus “pending” en wordt 
dus niet rechtstreeks en definitief van de desbetreffende 
ECO-rekening afgeboekt. Eenmaal per dag wordt automatisch 
gecontroleerd of de ECO-rekeningen waarvoor dit soort “pen-
ding transactions” bestaan ondertussen werden aangezuiverd. 
Indien dit het geval is, wordt de transactie op de ECO-rekening 
geboekt en krijgt deze de status “succesvol geboekt”, waarbij 
de transactie uit de lijst van pending transactions wordt verwij-
derd. Indien de desbetreffende ECO-rekening niet wordt aan-
gezuiverd, wordt een handmatige nabewerking uitgevoerd 
door het NI. Dit betekent in de meeste gevallen dat een reke-
ning op papier wordt aangemaakt. De transactie in kwestie 
wordt vervolgens opgeslagen in het SPE-CDNI, maar niet op 
de ECO-rekening geboekt. Deze nieuwe functie houdt voor de 
bunkerbedrijven en de NI’s een aanzienlijke verlichting van de 
administratieve lasten in.

Handmatige transacties

Naast de automatische gegevensverzameling via de ECO-
kaarten en de terminals kunnen de Nationale Instituten het 
systeem configureren en handmatige transacties uitvoeren. Alle 
processen en procedures, met inbegrip van de gebruikersnamen, 
worden gedocumenteerd.

Voorbeelden van handmatige transacties:

• Verhoging van het rekeningsaldo na een storting
• Afboeking van een bedrag na een terminaltransactie
• Correctie van het bedrag en de gebunkerde hoeveelheid na 

een terminaltransactie
• Annulering van een terminaltransactie

• Handmatige boeking van een transactie
• Correctie van een handmatige transactie
• Administratieve wijziging van het bedrag

Geblokkeerde kaarten

Indien een ECO-rekeninghouder niet voldoet aan zijn 
verplichting om het saldo van zijn ECO-rekening aan te vullen of 
indien een ECO-kaart verloren is gegaan, kunnen de kaarten in 
het databanksysteem worden geblokkeerd. Met geblokkeerde 
kaarten kunnen geen transacties meer worden verricht.

Online- en offline-transacties

Wanneer een transactie niet kan worden overgedragen naar 
het databanksysteem omdat de verbinding met het mobiele 
netwerk is uitgevallen, wordt deze transactie opgeslagen in de 
dataterminal. Wanneer de verbinding met het mobiele netwerk 
is hersteld, worden de opgeslagen gegevens naar de ECO-
rekening overgedragen.

Ook de offline-transacties worden van de terminal naar het  
databanksysteem overgedragen als onderdeel van de automa-
tische routines bij de inschakeling van de apparaten. Circa 10% 
van alle transacties wordt offline uitgevoerd. Elke dataterminal 
kan de gegevens van ongeveer 200 transacties opslaan.

Een transactie wordt alleen als offline-transactie in de data- 
terminal opgeslagen wanneer bij de voorafgaande controle is 
gebleken dat de gebruikte ECO-kaart niet geblokkeerd is.

In geval van problemen - Contact

Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (ITB)/
Institut pour le Transport par Batellerie asbl (ITB)
http://www.cdni.be
+32 2 226 40 77 
cdni@itb-info.be



Inzameling olie- en vethoudend afval van de binnenvaart

Vanaf dinsdag 10 juni 2014 starten het Havenbedrijf Gent, De Vlaamse Waterweg NV en de Haven van Antwerpen met 
het gezamenlijk inzamelen van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart. Deze inzameling kadert in de 
verplichting die het Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart van 9 september 
1996 aan de lidstaten oplegt om een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen uit te bouwen. De firma Martens 
Cleaning is aangeduid om deze opdracht uit te voeren. 

De inzameling vindt plaats met ondervermelde frequentie in de volgende regio’s/vaarassen:

REGIO LOCATIE FREQUENTIE

Antwerpen Bilgeboot Martens 7  
(Rechter Oever) Alle werkdagen 9u tot 17u

Afvalparken Op werkdagen 7u30-15u30

Albertkanaal Afvalpark Ham Sluis Kwaadmechelen 
(Linkeroever) Alle werkdagen 9u tot 17u

Gent Zeehaven en Ringvaart om Gent Bilgeboot Martens 8 Alle werkdagen 9u tot 17u (*)

Boven-Schelde Damstraat, Asper-Zingem  
Openbare kade Asper (*) 1ste maand van het kwartaal

Zeekanaal Brussel/Schelde Eduard de Blockstraat,  
Wintam-Bornem (*) 2de maand van het kwartaal

Albertkanaal en Kempische kanalen Kanaaldijk Wijnegem (*) 3de maand van het kwartaal

Schippers kunnen er terecht met afgewerkte olie, schroefasvetten, bilgewater, gebruikte olie- en mazoutfilters, poetslappen 
of andere absorbentia, lege olievaten en oliebidons.

Vanaf 19 juli 2018 wijzigt de manier van inzameling van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart binnen 
het territorium van het Havenbedrijf Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Deze inzameling kadert in de verplichting die 
het Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart van 9 september 1996 aan de 
lidstaten oplegt om een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen uit te bouwen. 

Gelet op het huidige succes van de bilgeboot in de Gentse regio, wordt de inzameling via bilgeboot behouden. De 
inzameling per bilgeboot is verzekerd tussen 9u00 en 17u00 van maandag tot en met vrijdag. Er is geen inzameling 
voorzien op de wettelijke Belgische feestdagen.

Een vraag tot inzameling kan tussen 8u00 en 18u00 via telefoon: +31 (0) 113-672210, e-mail: info@martenscleaning.nl of 
VHF-kanaal 10 aangevraagd worden bij de opdrachtnemer, nl. Martens Cleaning.

Een aanvraag die binnenkomt voor 10u00 ’s morgens wordt in de mate van het mogelijke dezelfde dag behandeld, latere 
aanvragen worden in de mate van het mogelijke ten laatste de eerstvolgende werkdag vóór 14u00 behandeld.

Door de vaak kleine hoeveelheden olie- en vethoudend afval die in het verleden aan de vacuümwagen werden afgegeven, 
drong een herziening van de periodieke inzameling per vacuümwagen zich op.

In samenspraak met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is de inzet van de vacuümwagen slechts mogelijk indien een 
binnenschip de havens van Antwerpen en Gent niet aanloopt en bij een minimale afgifte van 0,5m³ vloeibaar oliehoudend 
afval (bilgewater + afvalolie). Om de vacuümwagen zo efficiënt mogelijk in te zetten, werd het territorium verdeeld in 3 
regio’s, nl.: Bovenschelde, Zeeschelde-Zeekanaal en Albertkanaal. Zie de kaart op https://www.vlaamsewaterweg.be/
over-ons voor de indeling van deze regio’s.

VLAAMS GEWEST
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Een vraag tot inzameling via vacuümwagen, binnen de voorziene periode, kan aangevraagd worden via het 
aanvraagformulier dat terug te vinden is op http://www.binnenvaartservices.be.

Na goedkeuring door De Vlaamse Waterweg, zal de opdrachtnemer (Martens Cleaning), binnen de 2 werkdagen 
volgend op de dag van de aanvraag contact opnemen met het binnenschip om de modaliteiten tot inzameling overeen te 
komen en de opdracht tot inzameling van de aangemelde afvalstoffen uit te voeren.

ALBERTKANAAL 

Vanaf 1 september 2017 kan de afgifte van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval in het kader van deel A van het 
Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) geschieden bij NEPTUNIA, gelegen op het Albertkanaal te Luik, km 860 linkeroever.

Het afgiftestation is open van 8u30 tot 16u van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen.

De ontvangst van de schepen gebeurt in functie van de beschikbaarheid van de afmeerplaatsen, na aanmelding per 
marifoon, kanaal VHF 82 of per telefoon (04/240 60 08).

“Vast” afval (vetten, filters, lege verpakkingen, poetslappen, …) kan afgegeven worden aan het platform naast het schip 
NEPTUNIA evenals aan de kleine bilgeboot.

De afgifte van “vloeibaar” afval (afvalolie en bilgewater “CDNI-deel A”) gebeurt bij de kleine bilgeboot die uitgerust is 
met pompen.

Het pompen kan enkel bij een minimum volume van 0.5 m³.  Al deze inzameloperaties gebeuren in de onmiddellijke 
nabijheid van het station NEPTUNIA.

De schippers moeten zich richten naar de instructies van de afnemers.

De afgifte van afval op andere plaatsen is strafbaar op basis van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.

Inlichtingen over CDNI (olie-afgifte boekjes, ECO-kaarten, …) kunnen worden geraadpleegd op www.cdni.be

Door aansluiting bij het CDNI en het bezit van een ECO-kaart heeft de schipper de garantie dat hij zijn olie- en vethoudend 
afval gratis kan afgeven op de deelnemende vaarwegen, dat de afvalstoffen volgens de normen worden verwerkt en een 
directe besparing oplevert.

(bron : Direction de la Gestion des Voies Navigables) 
2017/0275/01

WAALS GEWEST



Toelichting bij  
CDNI-enquête:

1	 Het	Scheepsafvalstoffenverdrag

De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze. De behandeling van het afval dat 
onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt voor 
de binnenvaartoperators.

Het beheer en de verwijdering van het afval moeten aan strikte regels voldoen, die het gebruik van geëigende 
infrastructurele voorzieningen op nationaal niveau voorschrijven. De verschillende partijen die bij de waterweg 
betrokken zijn moeten echter ook aan enkele specifieke regels voldoen om :

n de afvalpreventie te bevorderen;

n het afval door speciale ontvangstinrichtingen langs het vaarwegennet te laten innemen;

n een geschikte financiering te voorzien volgens het principe van “de vervuiler betaalt”;

n de controle te vereenvoudigen op de naleving van het lozingsverbod van het desbetreffende afval in het 
oppervlaktewater.

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart 
van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden.

Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, 
op de internationale Moezel in Luxemburg en in Frankrijk.  

2	 Aanleiding	en	doel	van	deze	bevraging?

Naar aanleiding van de 8-jarige inwerkingtreding van het CDNI wensen alle bij de waterweg betrokken partijen 
na te gaan of een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen werd uitgebouwd voor het olie- en vethoudend 
scheepsbedrijfsafval en het overige scheepsbedrijfsafval (deel A en deel C), of dat er op dit vlak tekortkomingen 
zijn, of er zaken ter verbetering kunnen worden voorgesteld.

3	 We	hebben	uw	hulp	nodig!	

Door het invullen van deze bevraging geeft u de binnenvaart informatie over de geografische intensiteit van het 
scheepvaartverkeer en de daaraan gekoppelde omvang van de verschillende afvalstromen.

De uitvoering van het CDNI impliceert eveneens dat er niet meer aan elke sluis of aanlegplaats een afvalcontainer 
voor restafval en/of glas zal staan maar enkel op die plaatsen waar er momenteel het meeste afval wordt 
ingezameld. Dit is een reden te meer om deze bevraging zo goed en volledig mogelijk in te vullen, zodat bij een 
verdere optimalisatie rekening kan gehouden worden met uw behoefte.

Het is geen probleem indien u niet alle gevraagde gegevens kan invullen, wij zijn dankbaar voor alle informatie 
die u aanlevert en zullen alle overgemaakte informatie meenemen in de evaluatie.

Online  

http://www.cdni.be/nl/enquete/html

Terug te sturen  

T.E.M. 31/01/2019



Bevraging binnenvaart afvalstromen
Wij hebben uw hulp nodig om de inzameling van de afvalstromen beter af te stemmen op de noden van de binnenvaart. Het is geen probleem 
indien u niet alle gevraagde gegevens kan invullen, wij zijn dankbaar voor alle informatie die u aanlevert en zullen alle overgemaakte informatie, 
op anonieme basis, meenemen in de evaluatie.

Het CDNI onderscheidt 3 grote afvalstromen:

1. Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (deel A van het CDNI):
- Afgewerkte olie;
- Bilgewater;
- Gebruikte poetslappen;
- Afgewerkt vet;
- Gebruikte olie- en mazoutfilters;
- Verpakkingen olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (olievaten, - bidons en -emmers);

2. Afval van de lading (deel B van het CDNI);

3. Overig scheepsbedrijfsafval (deel C van het CDNI):
- Huishoudelijk afvalwater (afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten, bijkeukens, evenals toiletwater van passagiersschepen);
- Zuiveringsslib (restanten, die bij gebruik van een zuiveringsinstallatie aan boord van het schip ontstaan);
- Slops (verpompbaar of niet verpompbaar mengsel bestaande uit ladingrestanten met waswaterrestanten, roest of slib);
- Klein gevaarlijk afval (KGA: kwikthermometers, batterijen, accu’s, röntgenfoto’s, TL-lampen, spaarlampen, (verpakkingen van) gif- 

en bestrijdingsmiddelen, afwas- en schoonmaakproducten, onderhoudsmiddelen, frituurvet, cosmetica en/of zuren, spuitbussen 
van verf, pesticiden en/of oplosmiddelen,...);

- Verpakkingsafval (papier en karton, glas, PMD = verpakkingen uit plastiek, metaal en drankkartons);
- Huisvuil (uw restafval met daarnaast de recycleerbare fracties zoals glas, papier en karton, PMD en overige herbruikbare materialen, 

alle fracties worden gescheiden afgegeven).

1a. Welke van deze inzamelsystemen werden door u gebruikt en hoe vaak was dit in het afgelopen jaar in België?

Oliehoudend scheepsafval Overig scheepsafval

Gebruik (ja/nee) Aantal afgiftes  
afgelopen jaar Gebruik (ja/nee) Aantal afgiftes 

afgelopen jaar

Bilgeboot

Vacuümwagen

Afvalpark

Milieustraat

Container t.h.v. sluis

Private firma

1b. Welke van deze inzamelsystemen werden door u gebruikt en hoe vaak was dit in het afgelopen jaar in een van de 
buurlanden (verduidelijk)?

Oliehoudend scheepsafval Overig scheepsafval

Gebruik  
(ja/nee)

Aantal afgiftes 
afgelopen jaar Welk land? Gebruik  

(ja/nee)
Aantal afgiftes 
afgelopen jaar Welk land?

Bilgeboot

Vacuümwagen

Afvalpark

Milieustraat

Container t.h.v. sluis

Private firma



2. Van welke inzamellocaties maakte u het afgelopen jaar gebruik?

3. Voldoet het huidige inzamelnetwerk in het Vlaams Gewest aan uw behoeftes? Ja/nee(*) en waarom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Voldoet het huidige inzamelnetwerk in het Waals Gewest aan uw behoeftes? Ja/nee(*) en waarom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Welke verbeteringen zijn volgens u mogelijk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wat is uw mening over een eventuele aanpassing van de verwijderingsbijdrage in het vooruitzicht van 2020? Wat zijn 
de gewenste voorwaarden (variatie op basis van milieuvriendelijke voorzieningen/kwaliteit van de dienstprestaties) 
voor deze eventuele verlaging/verhoging? Welke verbeteringen zijn volgens u mogelijk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST

LOCATIE Kruis aan

BILGEBOOT

Bilgeboot Antwerpen

Bilgeboot Gent

Bilgeboot Neptunia Herstal

AFVALPARKEN

Noordkasteelpark K75

Lillopark K601

Kallopark K1103

Afvalpark Evergem

Afvalpark Ham

MILIEUSTRAATJE (4 containers: restafval, glas, 
papier/karton, PMD)

Merelbeke (in de omgeving van de sluis)

Kerkhove (in de omgeving van de sluis)

Asper (in de omgeving van de sluis)

Sint-Baafs-Vijve (in de omgeving van de sluis)

Menen (in de omgeving van de sluis)

Wintam (in de omgeving van de sluis)

Lembeek (in de omgeving van de sluis)

Dendermonde (in de omgeving van de sluis)

Zennegat (in de omgeving van de sluis)

Olen (in de omgeving van de sluis Albertkanaal)

LOCATIE Kruis aan

Kwaadmechelen (in de omgeving van de sluis 
Albertkanaal)

Bocholt (in de omgeving van sluis 18 Zuid-
Willemsvaart)

Hasselt (in de omgeving van de sluis Albertkanaal)

Dessel (in de omgeving van sluis 4 Kanaal Bocholt-
Herentals)

Rijkevorsel (in de omgeving van sluis 1 Kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten)

Ternaaien (in de omgeving van de sluis)

Ivoz-Ramet (in de omgeving van de sluis)

Ampsin-Neuville (in de omgeving van de sluis)

Andenne-Seilles (in de omgeving van de sluis)

Strépy-Thieu (in de omgeving van de sluis)

Ittre (in de omgeving van de sluis)

Grands-Malades (in de omgeving van de sluis)

La Plante (in de omgeving van de sluis)

Tailfer (in de omgeving van de sluis)

Molenbeek (in de omgeving van de sluis)

Restafval-CONTAINER aan de SLUIS Vermeld plaats(en)

Afgifte via PRIVATE FIRMA Vermeld bedrijfsnamen



 7. In onderstaande tabel:
a. Verduidelijk voor elk van de  afvalstoffen  of ze  op uw schip gescheiden worden ingezameld. 
b. Verduidelijk per afvalstof  waar, hoeveel keer en wat de gemiddelde afgifte per keer (in kg, liter, stuks) was. Dit gaat 

over het voorbije jaar, 2018.

AFVALSOORT GESCHEIDEN 
INZAMELING?  

JA/NEE

INDIEN GESCHEIDEN 
INZAMELING, 

NAAM EN ADRES VAN 
ONTVANGST- 
INRICHTING/ 
INZAMELAAR

AANTAL KEER 
AFVALAFGIFTE  

PER JAAR 

GEMIDDELDE 
HOEVEELHEID 

AFGEGEVEN PER 
KEER (in kg, l, st)

DEEL A : OLIE- EN VETHOUDEND SCHEEPSBEDRIJFSAFVAL

Afgewerkte olie

Bilgewater

Gebruikte poetslappen

Afgewerkt vet

Gebruikte olie- en 
mazoutfilters

Verpakkingen olie- 
en vethoudend 
scheepsbedrijfsafval 

DEEL C: OVERIG SCHEEPSBEDRIJFSAFVAL

Huishoudelijk 
afvalwater 

Zuiveringsslib

Slops

Klein gevaarlijk afval

Verpakkingsafval

Huisvuil

Ander (verduidelijk):  

......................................
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