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Mededeling nr. 16
Heffing van douanerechten, omzetbelasting
en accijns bij het binnenbrengen en de
invoer van scheepsafval en ladingresiduën
Besluit van 7 oktober 2003, nr. CPP 2003/1935 M
De Directeur-Generaal Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën
de volgende regeling betreffende het binnenbrengen en de invoer van scheepsafval
en ladingresiduen van schepen vastgesteld.

16.1 Inleiding

DO 121 - 1Z*1FD 

Door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
is op 27 november 2000 de Richtlijn 2000/59/EG betreffende haven
ontvangst-voorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen
(hierna: de richtlijn) vastgesteld.
Het doel van de richtlijn ziet op het verminderen van verontreiniging
van de zeeën en de kusten van de lidstaten door lozingen van
scheepsafval en ladingresiduen van schepen die gebruik maken
van havens in de Gemeenschap. Om dit doel te bereiken zijn in de
richtlijn bepalingen vastgesteld die onder andere zien op:
– een meldplicht van de hoeveelheid scheepsafval en
ladingresiduen door de kapitein;
– een afleveringsplicht van het scheepsafval en ladingresiduen
door de kapitein aan een havenontvangstvoorziening;
– het afzien van het doen van een summiere aangifte
overeenkomstig artikel 45 van het CDW;
– een aanwijzing dat de aan de havenontvangstvoorziening
afgegeven scheepsafval en ladingresiduen kunnen worden
beschouwd als in het vrije verkeer te zijn gebracht in de zin
van artikel 79 van het Communautair douanewetboek (CDW);

De richtlijn wordt door een wijziging van de Wet voorkoming
verontreiniging door schepen (Stb.1983, 683) in 2004
geïmplementeerd. Een aantal bepalingen van de richtlijn
(met name ten aanzien van de afgifte en ontvangst van scheeps
afvalstoffen) is reeds geïmplementeerd in de Wet Milieubeheer
(Stb.1993, 650).
Gelet op deze wetgeving en de mogelijke verschuldigdheid van
douanerechten, omzetbelasting en accijns bij invoer is, in overleg
met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (directie Transport
veiligheid) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (afdeling gevaarlijke stoffen), de
volgende regeling getroffen.

16.1.1 Begripsbepalingen
In de zin van deze regeling wordt verstaan onder:
1 scheepsafval:
het afval, met inbegrip van sanitair afval, en residuen, niet
zijnde ladingresiduen, die ontstaan tijdens de bedrijfsvoering
van een schip en vallen onder het toepassingsgebied van
bijlagen I, IV en V van Marpol 73/78 en ladinggebonden afval
zoals omschreven in de richtsnoeren voor de uitvoering van
bijlage V van Marpol 73/78.1 2
2 ladingresiduen:
de restanten van lading in ruimen of tanks aan boord van een
schip die na het lossen en schoonmaken achterblijven, met
inbegrip van restanten na lading of lossing en gemorste
hoeveelheden.3
3 richtlijn:
de Richtlijn 2000/59/EG van het Europees parlement en de Raad
van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en lading
residuen (Pb.EG, 2000, L 332);
4 CDW:
de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober
1992 (Pb.EG 1992, L 302);
5 wet:
Wet op de accijns (Stb.1991, 561);
6 wvvs:
de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Stb.1983,
683);
7 pleziervaartuigen:
een schip bestemd of gebruikt voor sport of vrijetijdsbesteding,
ongeacht het type en de wijze van voortstuwing;
8 vissersvaartuig:
schip uitgerust of met commercieel oogmerk gebruikt voor
het vangen van vis of andere levende rijkdommen van de zee;
9 schepen van niet-commerciële overheidsdiensten:
oorlogsschepen, marinehulpschepen en andere schepen die
eigendom zijn of worden beheerd door een staat en voor een
niet-commerciële overheidsdienst worden gebruikt.

16.1.2 Toepassingsgebied
Deze regeling ziet op het binnenbrengen en lossen van scheeps
afval en ladingresiduen die zich aan boord bevinden van binnen
komende schepen, die op grond van artikel 40 CDW bij een douane
kantoor zijn aangebracht en waarvoor op grond artikel 43 van het
CDW een aangifte moet worden gedaan.
De regeling is niet van toepassing op aangeboden afval:
– dat niet tijdens de bedrijfsvoering van een schip is ontstaan;
– dat zich nog in de oorspronkelijke (kleinhandels)verpakking
bevindt (bijvoorbeeld dranken en levensmiddelen);
16.1.3 Melding van scheepsafvalstoffen
Op grond van de Wet milieubeheer kan afgifte van scheepsafval
en ladingresiduen slechts plaatsvinden aan bedrijven die in het
kader van de milieuwetgeving als inzamelaar zijn aangewezen
dan wel een vergunning hebben om (scheeps)afvalstoffen te beof verwerken (hierna te noemen: inzamelaars en vergunning
houders). De kapitein of zijn vertegenwoordiger mag het scheeps
afval en ladingresiduen dan ook slechts afgeven aan daartoe
bevoegde inzamelaars en vergunninghouders. Afgifte aan andere
bedrijven of voorzieningen is op grond van de Wet milieubeheer
niet toegestaan. De inzamelaars en vergunninghouders moeten
de ontvangst van scheepsafval en ladingresiduen melden (zie de
artikelen 10.37 tot en met 10.40 van de Wet milieubeheer).
De melding vindt plaats door overlegging van een ‘ontvangst
melding van de overdracht van scheepsafvalstoffen’. Een model
van dit formulier met toelichting is opgenomen in bijlage 1.
In bijlage 3 zijn de lijsten 7a tot en met 7e opgenomen van
inzamelaars en vergunninghouders van scheepsafval en de lading
residuen. Daarbij zijn ook de stoffen genoemd die de betreffende
bedrijven mogen inzamelen of verwerken. Deze lijsten zijn ook te
raadplegen op het internetadres http\www.lma.nl van het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te Woerden. Aangezien afgegeven
of ingetrokken vergunningen niet direct in de lijst worden
opgenomen is het raadzaam het LMA te raadplegen in het geval
dat een bedrijf niet op de lijst is vermeld dan wel twijfel bestaat
over de geldigheid van de vergunning.

1 Marpol 73/78 is een protocol behorende bij het Internationaal Verdrag ter
voorkoming van verontreiniging van schepen. Volgens genoemd protocol kan
als scheepsafval onder andere worden aangemerkt: keukenafval waaronder
resten van levensmiddelen, dierlijke en plantaardige afvalstoffen, rioolwater,
huishoudelijk afval, ladinggebonden afval, afval ontstaan bij het onderhoud
van het schip zoals verfresten, gebruikte poetslappen en verfkwasten, olie en
oliehoudende afvalstoffen.
2 Indien twijfel bestaat of een stof of product als scheepsafval of ladingresidu
kan worden aangemerkt, kan informatie worden ingewonnen bij het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te Woerden, (tel. 0348 - 487542).
3 Indien twijfel bestaat of een stof of product als scheepsafval of ladingresidu
kan worden aangemerkt, kan informatie worden ingewonnen bij het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te Woerden, (tel. 0348 - 487542).
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16.1.4 Aanbrengen bij de douane van scheepsafval
en ladingresiduen
Het scheepsafval en de ladingresiduen moeten bij binnenkomst
in Nederland overeenkomstig artikel 40 van het CDW bij de douane
worden aangebracht.
In artikel 12, lid 2 van de richtlijn is bepaald dat, overeenkomstig
artikel 45 van het CDW, voor scheepsafval en ladingresiduen wordt
afgezien van de eis tot het doen van een summiere aangifte. In
genoemd artikel 45 van het CDW wordt echter wel aangegeven dat,
binnen de in artikel 43 van het CDW genoemde termijn, aan het
scheepsafval en de ladingresiduen een douanebestemming als
bedoeld in artikel 4, lid 15 van het CDW moet worden gegeven.
In verband daarmede keur ik goed dat het geven van een douane
bestemming wordt gedaan door de inlevering van een exemplaar
of fotokopie van de door de inzamelaar of vergunninghouder
ondertekende ‘ontvangstmelding van de overdracht van scheeps
afvalstoffen’ (hierna: S-formulier). Dit S-formulier wordt beschouwd
als een aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling brengen in
het vrije verkeer ( artikel 59 CDW).
Het S-formulier moet (zonodig per fax) voor of gelijktijdig met
de aangifte als bedoeld in artikel 43 van het CDW (aangifte tot
inklaring) bij de douane worden ingeleverd. Op de aangifte tot
inklaring wordt het nummer en de datum van afgifte van het
S-formulier opgenomen. Het S-formulier wordt vervolgens door
de douane doorgezonden naar de Douane Informatie Afdeling
(DIA) van de betreffende Douaneregio.
Op basis van het S-formulier kunnen de goederen worden gelost
en aan een in dit formulier genoemde inzamelaar of vergunning
houder (zie hierna) worden afgegeven.
Het huidige S-formulier verwijst nog naar het oude beleidsbesluit
van de Staatssecretaris van Financiën. Goedgekeurd wordt dat deze
formulieren voorlopig, in afwachting van een aanpassing, worden
gebruikt.
Thans wordt door het Ministerie van VROM een elektronische
melding in de vorm van een S-formulier ontwikkeld.

Let op
Scheepsafval en ladingresiduen aan boord van pleziervaartuigen,
vissersvaartuigen en van schepen van niet-commerciële over
heidsdiensten dienen ook overeenkomstig de richtlijn en de
nationale milieuwetgeving te worden afgegeven. Aangezien deze
schepen niet of nauwelijks scheepsafval en ladingresiduen in de
vorm van minerale oliën aan boord hebben wordt toegestaan dat
de hiervoor genoemde melding voor deze schepen bij de douane
achterwege blijft. Uiteraard dient dit scheepsafval en/ of lading
residuen ook bij een afvalverwerkingsbedrijf te worden afgegeven
(zie punt 6.7 hierna).

16.1.5 Ladingresiduen en scheepsafval die
na binnenkomst ontstaan
Met betrekking tot het scheepsafval en de ladingresiduen die
ontstaan bij het schoonmaken van het schip (tanks e.d.) na de
lossing van de goederen moet overeenkomstig punt 6.5 hiervoor
worden gehandeld. Het S-formulier kan in dat geval, op het tijdstip
dat de goederen van boord worden gehaald, worden ingeleverd bij
de douane waar de oorspronkelijke aangifte tot inklaring en
S-formulier zijn ingediend.
16.1.6 Afgifte van scheepsafval en ladingsresiduen aan
daartoe aangewezen bedrijven/ brengen in het
vrije verkeer
De bedrijven die scheepsafval en ladingresiduen alleen mogen
inzamelen en bewaren en niet be- of verwerken zijn op basis van
de milieuwetgeving verplicht de goederen af te leveren aan een
bedrijf die wel een vergunning heeft om te be- of verwerken.
Op het S-formulier is dat bedrijf in vak 7 vermeld. In verband
daarmede mag de inzamelaar ingenomen scheepsafval en
ladingresiduen slechts afgeven aan een in de lijsten 7a tot en
met 7e van bijlage 3 genoemd bedrijf, die een vergunning heeft
om de ingenomen stoffen te bewaren en te be- of verwerken.
Dit vervoer naar dat bedrijf dient plaats te vinden onder
begeleiding van een begeleidingsbrief voor afvalvervoer
(zie bijlage 2). Een aangifte voor de regeling douanevervoer als
bedoeld in artikel 91 van het CDW behoeft in die gevallen niet
te worden gedaan.
Scheepsafval en ladingresiduen die onder begeleiding van een
S-formulier of begeleidingsbrief voor afvalvervoer aan een bedrijf
genoemd in de lijsten 7a tot en met 7e zijn afgegeven, worden op
grond van artikel 12, lid 2 van de richtlijn beschouwd als in het vrije
verkeer te zijn gebracht in de zin van artikel 79 van het CDW.
Goedgekeurd wordt dat ook de heffing van omzetbelasting bij
invoer en accijns bij invoer, andere dan accijns van minerale oliën,
achterwege wordt gelaten.
Het scheepsafval of de ladingresiduen die minerale oliën als
bedoeld in artikel 25 van de wet bevatten, kunnen echter nog
wel aan accijns van minerale oliën onderhevig zijn. Voor deze
producten zijn de hierna onder punt 6.8 vermelde richtlijnen
vastgesteld.
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16.1.7 Toepassing accijnswetgeving op bedrijven die scheeps
afval of ladingresiduen die minerale oliën bevatten
verwerken
Een afvalverwerkingsbedrijf die in het kader van de milieuwet
geving in het bezit is van een vergunning tot het be-, verwerken of
bewaren van scheepsafval en ladingresiduen, die minerale oliën
als bedoeld in artikel 25 van de wet bevatten, moet overeenkomstig
artikel 5, van de wet ook in het bezit te zijn van een vergunning
voor een accijnsgoederenplaats (AGP).
In bijlage 4 zijn die AGP-vergunninghouders opgenomen.
Zonodig wordt het Klanten-Informatie Systeem geraadpleegd.
Dit houdt in dat inzamelaars van scheepsafval en ladingresiduen
die minerale oliën bevatten slechts mogen afleveren aan afval
verwerkingsbedrijven die in het bezit zijn van een vergunning
voor een AGP.

16.1.8 Slotbepalingen
Het niet voldoen aan de in deze regeling gestelde voorwaarden
heeft, onverlet de sancties die zijn gesteld op overtredingen van
de Wvvs en de Wet milieubeheer, heffing van de belastingen
overeenkomstig de bepalingen in de douane- en accijnswetgeving
tot gevolg. Het toezicht op de onderhavige regeling wordt door
de douane uitgeoefend in nauwe samenwerking met de toezicht
houdende ambtenaren milieuwetgeving en ambtenaren van
de Scheepvaartinspectie. Een en ander is vastgelegd in de kader
overeenkomsten tussen enerzijds het Ministerie van Financiën
en anderzijds het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (d.d.
29 september 1999 bijlage 6) en het Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (d.d. 18 december
2000, bijlage 7). Deze kaderovereenkomsten zijn opgenomen in
dit Handboek, onder 110.00.13 en 110.00.15.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2003.

Het scheepsafval en ladingresiduen die minerale oliën als bedoeld
in artikel 25 van de wet bevatten moeten in de administratie van
de AGP worden ingeschreven. In verband hiermede moet de AGPhouder (= de afvalverwerker of afvalbewaarder):
– op het S -formulier of de begeleidingsbrief voor afvalvervoer,
onder verwijzing naar dit besluit, een ondertekende verklaring
stellen dat het scheepsafval en de ladingresiduen in zijn
administratie zijn ingeschreven;
– één afschrift van het S -formulier of de begeleidingsbrief met
de verklaring bij zijn administratie bewaren;
– één afschrift van het S -formulier of de begeleidingsbrief met
de verklaring te zenden aan het douanekantoor die de AGPvergunning heeft afgegeven.
In de vergunning voor een AGP moet melding worden gemaakt
dat ook scheepsafval en ladingresiduen worden ingeslagen.

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,
De Directeur-Generaal Belastingdienst
MR. J. THUNNISSEN

16.2 Bijlage 1 bij mededeling 16. Model van een
ontvangstmeldingsformulier scheepsafval
Het ontvangstmeldingsformulier scheepsafval bestaat uit de
navolgende exemplaren:
– exemplaar S1: Vergunninghouder: dit formulier zenden
aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
Postbus 241, 3340 AE Woerden;
– exemplaar S2: Bestemd voor Havenmeester;
– exemplaar S3: Exemplaar voor Afgevend schip;
– exemplaar S4: Bestemd voor Ontvanger van het Afval.

In bijlage 5 is één en ander in een stroomschema weergegeven.
In deze bijlage is een voorbeeld opgenomen van het
S1 exemplaar met op de achterzijde een toelichting
op het formulier.
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Ontvangstmelding van de overdracht van scheepsafvalstoffen / Reception form of the discharge of waste from ships – (Formulier S1)
Vergunninghouder: dit formulier zenden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3340 AE Woerden.
Het formulier inzenden binnen gedurende de termijn die is bepaald in de Provinciale Milieuverordening van uw provincie.
1. Afvalstroomnummer
Filenumber

/

S

2. N
 aam afgevend schip
Name of discharging vessel

Tankschip
Tank vessel

Vlag
Flag

Draagvermogen in tonnen
Tons deadweight

Naam scheepsagent/reder
Name shipping agent/owner
Postcode/adres
Area code/address
Zeeschip Lloyd’s Registratienummer/Brandmerk
Seavessel Lloyd’s Register number/
Ship’s registration nr.
Binnenvaartschip Scheepsnummer/Brandmerk
Inland craft Ship’s registration nr.
3. Code

Naam van het afval Hoeveelheid
Name of the waste Quantity

Totaal
Total

Vlampunt
Flashpoint

Componenten
Components

m³

°C

m³

°C

m³

°C

m³

°C

m³

°C

m³

°C

%
%

Verwijderingswijze
Removal option

m³

4a. Datum van afgifte (j/m/d)
Date of discharge (y/m/d)

//

4b. Gemeente/ligplaats
Municipality/berth

5. Ontvangstmiddel
Means of reception

1 Lichter
Barge

Naam
Name

2 Tankauto
Tanktruck

Kenteken
License nr.

3 Waltank
Shoretank

Tanknummer
Tanknumber

4 Ketelwagen
Tankwagon

Wagennummer
Wagonnumber

5 Overig
Remaining
6. Naam ontvangende bedrijf
Name receiving company
Postcode/adres
Area code/address
7. Naam en adres van de bestemming van het afval
Name and address of the destination of the waste
8. Handtekening ontvanger
Signature receiver

9. Handtekening afgever
Signature discharger

Naam
Name

Naam
Name

Funktie
Occupation

Rang
Rank

Deze melding is in overeenstemming met voorschriften uit de Wet milieubeheer, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Provinciale Milieuverordening
en de aanschrijving van de Staatssecretaris van Financiën van 29-1-1982, nr. 281-21539 en de vigerende havenverordening.
Distributie: S1-Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, S2-Havenmeester, S3-Afgevend schip, S4-Ontvanger van het afval.
Distrubution: S1-Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, S2-Harbourmaster, S3-Discharging vessel, S4-receiver.
Art. 2397 - Uitgave b V a / beurtvaartadres Tel. 070-306 67 00 - Automatische bestellijn 070-306 67 89
‘Toelichting zie achterzijde’
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Toelichting op formulier S.
In de Wet milieubeheer is bepaald dat de afgifte en ontvangst van gevaarlijke afvalstoffen dient te worden gemeld.
In de provinciale milieuverordening wordt dit geregeld voor afvalstoffen direct afkomstig uit schepen, waarbij gebruik gemaakt
dient te worden van het formulier S.
Belangrijk!

1. De vergunninghouder stuurt het ondertekende deel S1 naar het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Postbus 241, 3440 AE Woerden.
Deel S2 van het formulier wordt naar de havenmeester van de plaats van afgifte/ontvangsthandeling gezonden.
2. De vergunninghouder dient deel S3 van het formulier getekend aan de kapitein/schipper van de binnenvaart te retourneren.
3. De kapitein/schipper van het binnenvaartschip bewaart deel S2 van het formulier gedurende de termijn die daarvoor is bepaald
in de Provinciale Milieuverordening.

Toelichting per vraag
Vraag 1.

Afvalstroomnummer
/

S

Dit is een nummer voor de afgifte/ontvangst van afvalstoffen afkomstig van één schip.
De eerste vijf posities (bestaande uit een provincie-code en een inrichtingennummer) vormen een unieke code van de inzamelaar/
ontvanger per inrichting. Op positie 6 moet het laatste cijfer van het jaartal worden gegeven waarin het afvalstroomnummer is
uitgegeven. (Dus voor 1996: het getal ‘6’ op positie 6.) De ‘S’ staat voor scheepvaart. De overige 5 posities worden door de
inzamelaar/ontvanger toegekend.
N.b. een afvalstroomnummer mag slechts één keer gebruikt worden. Een afvalstroomnummer bestaat uit 2+3+1+1+1+5) =
13 posities.
Vraag 2.

Naam, nationaliteit, draagvernogen en brandmerknummer van het afgevende schip dienen verplicht te worden ingevuld.
Betreft het een zeevaartschip:
dan dienen het Lloyd’s nummer dan wel brandmerknummer verplicht te worden ingevuld.
Betreft het een binnenvaartschip:
dan dienen officieel scheepsnummer dan wel brandmerknummer verplicht te worden ingevuld.
Zeevaart danwel binnenvaart aankruisen

Vraag 3.
Naam van het afval

De juiste afvalstofcode en naam van het afval invullen. U kunt daarbij kiezen uit de volgende codes met bijbehorende namen:
1. afgewerkte olie
2. bilgewater
3. ladingrestant/olie
4. ballastwater/olie
5. waswater/olie
6. brandstofresten/olie
7. ladingrestanten chem. (vloeibaar)
8. ballastwater/chemicaliën
9. waswater/chemicaliën
10. vaste afvalstoffen
11. verpakt vloeibaar afval
12. restanten van droge lading
13. huishoudelijk afval
21. koelvloeistof
22. schroefasvet
23. oliefilterresiduen
31. poetsdoeken
32. oliefilters
33. emballage
99. overige afvalstoffen
U kunt volstaan met het invullen van een van deze getalcodes. Op één formulier kunt u meer dan één afvalstroom invullen.
Wordt het afval niet genoemd, dan bij 99 zelf de naam van het afval invullen.
Indien er sprake is van ladingrestanten (olie- dan wel chemicaliënhoudend) ook het VN-nummer aangeven (indien aanwezig).

Componenten

De juiste componentnamen met het bijbehorende gemiddelde gewichtspercentage invullen.
De hier gegeven informatie verschaft de verwerker het inzicht of deze uw afvalstof kan en mag verwerken.

Verwijderingswijze

Per afvalstof invullen op welke wijze deze zal worden verwijderd. U kunt hierbij kiezen uit:
A. 01 Bewaren (ook inzamelen)
Indien de wijze waarop u de afvalstoffen verwijdert hier niet staat aangegeven vult u in:
H.01 Andere, te weten:
D.01 Chemisch-fysisch scheiden
D.03 Destilleren
F.07 Verbranden met terugwinnen energie (bijstoken)
U kunt volstaan met het invullen van een van deze 5 codes om de verwijderingswijze aan te geven.

Vraag 4b.

Plaats van afgifte is de naam van de gemeente en de naam van het water (ligplaats) waar de scheepsafvalstoffen zijn afgegeven.
U mag hier gebruik maken van de 7 cijferige vaarwegencode van Rijkswaterstaat.

Vraag 7.

Naam bedrijf van uiteindelijke bestemming. (Dit is het bedrijf waar het afval uiteindelijk verwerkt wordt.) Deze vraag alleen
beantwoorden indien het bedrijf waar de afvalstoffen zullen worden verwerkt een ander is dan is opgegeven bij vraag 6.

Art. 2397 - Uitgave b V a / beurtvaartadres Tel. 070-306 67 00 - Automatische bestellijn 070-306 67 89
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16.3 Bijlage 2 bij mededeling 16. Model van een begeleidingsbrief voor gevaarlijke afvalstoffen
De begeleidingsbrief voor gevaarlijke afvalstoffen bestaat uit
de navolgende exemplaren:
– interne copie (D) / extra bewijs van ontvangst (B2) voor
ontdoener / afzender;
– afgifte melding afvalstoffen (AA) voor het Landelijk
Meldingenpunt Afvalstoffen (LMA);
– ontvangstmelding afvalstoffen (OA) voor het Landelijk
Meldingenpunt Afvalstoffen (LMA);
– begeleidingsbrief vrachtbrief (A1) voor de geadresseerde;
– administratie-/vrijwaringsbewijs (C1/A2) voor de vervoerder;
– bewijs van ontvangst (B1) retour naar ontdoener/afzender.

In deze bijlage zijn voorbeelden opgenomen van het eerste
exemplaar met op de achterzijde kernbepalingen uit de
Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over
de Weg en het tweede exemplaar met op de achterzijde een
toelichting op het formulier.
Voor bedrijfsafvalstoffen en huishoudelijke afvalstoffen
wordt een afzonderlijk formulier gebruikt dat grotendeels
overeenkomt met het in deze bijlage opgenomen model.

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2)
(voor ontdoener/afzender) uitsluitend te gebruiken voor afvalvervoer - ministeriële regeling 27-04-92/WJZ/V221945
afzender*
straat + nr
postc. + woonpl.
ontdoener*

locatie van herkomst*

straat + nr

straat + nr

postc. + woonpl.

postc. + woonpl.

tel.nr

datum aanvang transport*

tijd

code ontdoener*
geadresseerde*

afleveringsadres*

straat + nr

straat + nr

postc. + woonpl.

postc. + woonpl.

tel.nr
vervoerd door*: 1

ontvangstdatum*
afzender; 2

ontdoener; 3

geadresseerde; 4

vervoerder

kenteken

straat + nr

containernr

postc. + woonpl.

containertype

gevaarlijke afvalstoffen*
afvalstroomnummer*

00 0000000

tijd

een ander, nl.

 de afzender verklaart dat de aangeboden stof volgens het VLG/ADR tot het vervoer is toegelaten en dat aard,
hoedanigheid, verpakking en etikettering in overeenstemming zijn met VLG/ADR.
omschrijving (naam van het afval)*

klasse*
ADR

aantal*
verpakking

Het vervoer geschiedt op de door sVa/ Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.recht W
bank te amsterdam en rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het
M
afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. B

afvalstof
code*

verw.*
meth.

hoeveelheid*
in kg

(Logo sVa)

Auteursrecht
sVa/ Stichting Vervoeradres
Den Haag

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening en datumstempel
vervoerder voor ontvangst der zending
met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening geadresseerde
voor goede ontvangst der zending
met gelijkgenummerde vrachtbrief

naam in blokletters

naam in blokletters

naam in blokletters

naam in blokletters

* zie achterzijde vervolgbladen voor
toelichting

versie 1.3 Art. 2324 - Uitgave b V a / beurtvaartadres www.bvabv.nl Tel. 070-306 67 66

bewaartermijn: conform PMV
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Kernbepalingen uit de Algemene Voorwaarden
voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg,
gedeponeerd ter griffie van de arrondisements
rechtbank te Amsterdam en Rotterdam
Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1 AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals landelijk
vastgesteld door sVa / Stichting Vervoeradres en gedeponeerd
ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam en
Rotterdam.
2 CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal
vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).
3 Vervoerder: degene die zich jegens de afzender tot het vervoer
van afvalstoffen heeft verbonden.
4 Afzender: de contractuele wederpartij van de vervoerder.
5 Geadresseerde: degene aan wie de vervoerder de afvalstoffen
krachtens de met de afzender gesloten vervoersovereenkomst
dient uit te leveren.
6 Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder
niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder
de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
7 Geleidebiljet: een formulier, waarop een individueel
aangeboden vracht afvalstoffen wordt omschreven.
8 Verzamelgeleidebiljet: een formulier, waarop een vracht afval
stoffen wordt omschreven die is verkregen door de inzameling
van afvalstoffen, afkomstig uit meerdere rolcontainers.
9 Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere produkten,
waarvan de houder zich -met het oog op de verwijdering
daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen.

Artikel 2
Werkingssfeer
1 	Op het binnenlandse vervoer van afvalstoffen zijn naast deze
Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de
weg de AVC van toepassing, voor zover daarvan in deze
Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de
weg niet wordt uitgeweken.
2 	Bij het vervoer van losgestorte afvalstoffen wordt onder
vrachtbrief in de zin van de AVC verstaan het vervoerdocument
dat tenminste de volgende aanduidingen bevat:
– de afzender;
–	de naam en het adres van degene die zich van de afval
stoffen ontdoet;
– de datum en her tijdstip van afgifte;
–	de naam, het adres en de handtekening van de vervoerder;
–	de naam, het adres en de handtekening van degene aan wie
de afvalstoffen worden afgegeven;
–	de soort, de omschrijving, zoals bijvoorbeeld de benaming,
de aard, de eigenschappen, de samenstelling alsmede de
hoeveelheid van de afgegeven afvalstoffen;
–	de voorgenomen wijze van verwerking van de afvalstoffen;
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–	het kenteken van de auto en indien van toepassing het
containernummer;
–	voor zover van toepassing het afvalstroomnummer.
Op het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen is de
CMR van toepassing, alsmede de met de CMR niet strijdige
bepalingen uit de voorwaarden als genoemd in lid 1 van dit
artikel.

Artikel 3
Verplichtingen van de afzender
De afzender is verplicht:
1 Over de wijze van aanbieding van afvalstoffen overleg te plegen
met de vervoerder.
2 Het afval op een zodanige wijze te verpakken en te etiketteren
als wettelijk is voorgeschreven, eventueel aangevuld met
hetgeen tussen afzender en vervoerder daaromtrent nader
is overeengekomen.
3 Tijdig alle vereiste instrukties met betrekking tot het vervoer
van afvalstoffen aan de vervoerder te doen toekomen.
4 Tenminste aan te geven, hetzij door middel van een
afzonderlijke schriftelijke verklaring, dan wel op een
vrachtbrief als bedoeld in artikel 2, lid 2:
a	de plaats waar het afval vrijkomt;
b	de aard en samenstelling van het afval;
c de hoeveelheid van het afval;
d de bestemming van het afval;
e	de gevarenklasse van stoffen die vallen onder de Wet
Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
5 Tijdig zorg te dragen voor het naar waarheid en zonder fouten
opmaken en verstrekken aan de vervoerder van de onder lid 4
van dit artikel genoemde document(en).
6 Aan te geven of de afvalstoffen stoffen zijn in de zin van het
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen.
7 Bij grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen aan te geven
of dit vervoer valt onder de EG-verordening Overbrenging Afval
stoffen (EVOA EG259/93) en zo ja, aan te geven in welke Bijlage
II, III of IV van de EVOA de stof voorkomt.
8 Op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening
in het bezit te zijn van de vereiste vergunning/ontheffing
voor de afvoer van afvalstoffen van het aflaadadres naar de
bestemming.
9 Er voor zorg te dragen dat de afvalstoffen op de door de
afzender aangegeven bestemming, door de geadresseerde van
de vervoerder in ontvangst worden genomen.
10 Als afzender van afvalstoffen de op grond van de wet of
verordening verplichte meldingen of registraties te verrichten.
11 De overeengekomen vracht en de gemaakte kosten aan de
vervoerder te vergoeden en de afvalstoffen onverwijld terug te
nemen, indien de ten vervoer aangeboden afvalstoffen niet
overeenkomen met de door de afzender opgegeven aard en
samenstelling van die afvalstoffen.
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Artikel 4

9

Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de afzender
1 De afzender is aansprakelijk voor de door de vervoerder
geleden schade en de gemaakte kosten voor zover deze
schade en kosten redelijkerwijs toegerekend kunnen worden
aan de afzender in verband met het niet nakomen van zijn
verplichtingen zoals genoemd in de artikelen 3 en 9 van deze
voorwaarden.
2 De plicht zijn schade en gemaakte kosten te bewijzen rust op
de vervoerder.
3 De afzender dient de vervoerder te vrijwaren voor vorderingen
van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn
verplichtingen, die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij
die aanspraken van derden redelijkerwijs niet toegerekend
kunnen worden aan het niet nakomen door de afzender van
zijn verplichtingen.

14

Artikel 5

15

Verplichtingen van de vervoerder
De vervoerder is verplicht:
1 Het opgedragen vervoer naar de overeengekomen bestemming
te verrichten met daartoe geschikt materiaal.
2 Het vervoer niet uit te besteden aan een andere vervoerder
tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van
de afzender.
3 Ervoor in te staan dat, indien met inachtneming van het
bepaalde in lid 2, het vervoer is uitbesteed aan derden, dit
vervoer voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als ware het veroer
door hemzelf uitgevoerd.
4 Binnen de bedongen termijn de afvalstoffen af te leveren en
bij gebreke van zulk een termijn, binnen een termijn, die een
goed vervoerder redelijkerwijs behoort te worden toegestaan.
5 Het vervoer te laten verzorgen door personeel, dat met het oog
op de te verrichten transporten, vakbekwaam is.
6 Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen met
betrekking tot alle gegevens, die bij de vervoerder op basis
van de afvalstoffenvervoerovereenkomst bekend zijn, tenzij
er omstandigheden aanwezig zijn waardoor van de vervoerder
in redelijkheid niet kan worden verlangd zijn geheimhoudings
plicht in acht te nemen.
Schending van geheimhouding dient onverwijld te worden
gemeld aan de afzender, tenzij het schenden van die geheim
houding voortvloeit uit de afvalstoffenwetgeving.
7 De afvalstoffen in dezelfde staat af te leveren als zij zijn
ontvangen, tenzij duidelijk uit de aard van de overeenkomst
voortvloeit dat als gevolg van het overladen of het inzamelen
samenvoeging plaatsvindt met stoffen van derden dan wel de
overeenkomst mede inhoudt dat enige bewerkingen dienen
plaats te vinden.
8 De ten behoeve van het vervoer door de afzender opgemaakte
dokumenten overeenkomstig de gegeven instrukties
zorgvuldig te behandelen en voor zover wettelijk verplicht deze
dokumenten tijdens het vervoer van de afvalstoffen aanwezig
te hebben in het voertuig.

10
11

12

13

16

Te controleren of de uiterlijke staat van de aangeboden stoffen
overeenstemt met de door de afzender daarover verstrekte
gegevens.
In het bezit te zijn van vergunningen en ontheffingen vereist
voor het vervoer van de aangeboden afvalstoffen over de weg.
Te handelen overeenkomstig wettelijke, provinciale en
gemeentelijke voorschriften alsmede overeenkomstig
internationale wet- of regelgeving met betrekking tot het
vervoer van afvalstoffen.
Bij onregelmatigheden tijdens het vervoer en/of tijdens het
laden en lossen de afzender hiervan onverwijld in kennis te
stellen.
Een ontvangstbevestiging van de afvalstoffen van de zijde van
de geadresseerde op verzoek binnen 14 dagen aan de afzender
toe te zenden.
Controle op de uitvoering van de overeenkomst door of
vanwege de afzender toe te staan.
Desgevraagd aan de afzender reglementen en algemene
voorwaarden van de geadresseerde ter beschikking te stellen,
voor zover deze bij de vervoerder bekend zijn.
Een deugdelijke afvalstoffen-vervoeradministratie te voeren.

Artikel 6
Maatregelen ter voorkoming van schade
1 De vervoerder is verplicht:
a	Alle maatregelen te treffen teneinde schade aan derden te
voorkomen, waaronder begrepen schade aan het milieu,
schade tijdens het vervoer en/of tijdens het laden of lossen.
b	In geval van lekken of morsen van het afval onverwijld
maatregelen te nemen dan wel volgens nader door de
afzender te bepalen en/of in de instrukties opgenomen
wijze te handelen, ter voorkoming en/of beperking van
schade.
c	In geval van schade, toegebracht aan derden, alle
maatregelen te treffen ten beperking van verdere schade
en de afzender daarover onverwijld te informeren.
2 De kosten, die voortvloeien uit de te treffen maatregelen,
als bedoeld in lid 1 onder a, b en c van dit artikel, komen voor
rekening van de afzender voor zover deze maatregelen nood
zakelijk waren door nalatigheid van de afzender dan wel deze
kosten redelijkerwijs aan hem toegerekend dienen te worden.

Artikel 7
Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de vervoerder
1 Indien in strijd met artikel 5 lid 7 van deze voorwaarden de
afvalstoffen door de vervoerder niet worden afgeleverd in de
staat waarin hij ze heeft ontvangen is de vervoerder voor de
daaruit ontstane schade aan de afvalstoffen of verlies daarvan
aansprakelijk. Onder schade wordt in dit lid tevens begrepen
hogere bewerkings- en/of verwerkingskosten.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,40 per kilogram
afvalstoffen.
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2

3

4

Indien in de zin van artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden de
afvalstoffen vertraagd worden afgeleverd is de vervoerder
verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden die
de afzender daar door lijdt. Deze vergoeding beloopt echter
niet meer dan de overeengekomen vracht voor deze afval
stoffen.
Met inachtneming van artikel 7 de leden 1 en 2 is de vervoerder
aansprakelijk voor de door de afzender geleden schade en de
gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijker
wijs toegerekend kunnen worden aan de vervoerder in verband
met het niet nakomen van zijn overige verplichtingen zoals
genoemd in de artikelen 5 en 9 van deze voorwaarden.
De plicht zijn schade te bewijzen rust op de afzender.

5

De vervoerder dient de afzender te vrijwaren voor vorderingen
van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn
verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij
die aanspraken van derden redelijkerwijs niet toegerekend
kunnen worden aan het niet nakomen van zijn verplichtingen
door de vervoerder.

Artikel 8
Afleveringsbeletsel
1 Indien de afvalstoffen door de vervoerder niet kunnen
worden afgeleverd op de overeengekomen wijze, is de
vervoerder verplicht instrukties te vragen aan de afzender.
2 De afzender is verplicht te kosten te vergoeden die voort
vloeien uit de in lid 1 bedoelde instrukties.

AFGIFTE MELDING AFVALSTOFFEN (AA)
voor Landelijk Meldingenpunt Afvalstoffen (LMA)
afzender*
straat + nr
postc. + woonpl.
ontdoener*

locatie van herkomst*

straat + nr

straat + nr

postc. + woonpl.

postc. + woonpl.

tel.nr

datum aanvang transport*

tijd

code ontdoener*
geadresseerde*

afleveringsadres*

straat + nr

straat + nr

postc. + woonpl.

postc. + woonpl.

tel.nr
vervoerd door*: 1

ontvangstdatum*
afzender; 2

ontdoener; 3

geadresseerde; 4

vervoerder

kenteken

straat + nr

containernr

postc. + woonpl.

containertype

gevaarlijke afvalstoffen*
afvalstroomnummer*

00 0000000
In de vracht is verze
kering niet begrepen

tijd

een ander, nl.

 de afzender verklaart dat de aangeboden stof volgens het VLG/ADR tot het vervoer is toegelaten en dat aard,
hoedanigheid, verpakking en etikettering in overeenstemming zijn met VLG/ADR.
omschrijving (naam van het afval)*

klasse*
ADR

aantal*
verpakking

Het vervoer geschiedt op de door sVa/ Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.recht W
bank te amsterdam en rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het
M
afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z. B

afvalstof
code*

verw.*
meth.

hoeveelheid*
in kg

(Logo sVa)

Auteursrecht
sVa/ Stichting Vervoeradres
Den Haag

handtekening afzender

handtekening ontdoener

handtekening en datumstempel
vervoerder voor ontvangst der zending
met gelijkgenummerde vrachtbrief

handtekening geadresseerde
voor goede ontvangst der zending
met gelijkgenummerde vrachtbrief

naam in blokletters

naam in blokletters

naam in blokletters

naam in blokletters

* zie achterzijde vervolgbladen voor
toelichting

versie 1.3 Art. 2324 - Uitgave b V a / beurtvaartadres www.bvabv.nl Tel. 070-306 67 66

bewaartermijn: conform PMV
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Toelichting bij de invulling van de
begeleidingsbrief voor gevaarlijk afval
De verplicht in te vullen vakken van het formulier zijn gerasterd.
Afzender:
De afzender is degene die aan de vervoerder de opdracht geeft
tot vervoer van het afval. Er zijn een aantal mogelijkheden.
–	de ontdoener geeft de opdracht. Dan kan bij deze rubriek
worden volstaan met invulling van ‘zie bij ontdoener’;
–	de geadresseerde geeft de opdracht. Dan kan bij deze
rubriek worden volstaan met ‘zie bij geadresseerde’;
–	een ander dan geadresseerde of ontdoener geeft de
opdracht, bijvoorbeeld een adviesbureau dat als
bemiddelaar optreedt. dan vult deze zijn naam en
adresgegevens in.
2 Ontdoener:
De ontdoener is de vestiging van het bedrijf of van de instelling
die afval wil (laten) afvoeren.
3 Code ontdoener:
De code ontdoener is in te vullen indien gewenst
4 Locatie van herkomst:
Dit is de plaats waar het afval wordt opgehaald door de
vervoerder.
Wanneer dit adres hetzelfde is als het adres dat bij ontdoener is
ingevuld mag worden volstaan met ‘zie ontdoener’.
5 Datum aanvang transport:
De datum aanvang transport is de datum waarop de afvalstof
van de locatie van herkomst wordt afgevoerd.
6 Geadresseerde:
De geadresseerde is degene aan wie de afvalstof wordt aange
boden. Om de aangeboden afvalstof te mogen accepteren, dient
de geadresseerde in het bezit te zijn van de vereiste vergunning.
7 Afleveringsadres:
Dit is de plaats waar het afval door de vervoerder moet worden
afgeleverd. Dit kan hetzelfde adres zijn als bij geadresseerde
is ingevuld. In dat geval mag worden volstaan met ‘zie
geadresseerde’. Wanneer het afleveringsadres niet hetzelfde is
als het adres dat bij geadresseerde is ingevuld, moet bij deze
rubriek het afleveringsadres apsrt worden vermeld. Dit kan het
geval zijn wanneer een afvalverwerker meer dan één bedrijfs
terrein heeft.
8 Ontvangstdatum:
De ontvangstdatum is de datum waarop de afvalstof door de z
9 Vervoerder:
Bij vervoerder het vakje na het cijfer aankruisen, indien het
afval wordt vervoerd door ‘een ander’, dan diens naam, adres
en woonplaats invullen.
10 Type afvalstoffen:
Doro het aankruisen van dit hokje geeft u aan dat het formulier
betrekking heeft op gevaarlijke afvalstoffen. Voor het vervoeren
van bedrijfsafvalstoffen of ingezamelde huishoudelijke afval
stoffen dient u het daarvoor bestemde formulier te gebruiken,
dat verkrijgbaar is bij B.V. Beurtvaartadres.
1

11 Afvalstroomnummer:
Als aan de ontdoener door de geadresseerde of geëigende
instantie voor de afvoer van deze afvalstof een afvalstroom
nummer is toegekend, dient dit te worden vermeld. Het
afvalstroomnummer legt een verband tussen ontdoener,
geadresseerde en afvalstof.
12 Omschrijving:
Indien de wet gevaarlijke stoffen (WGS) van toepassing is, dient
de ontdoener minimaal 2 componenten te noemen en het
daarbij behorende identificatienummer (UN-nummer).
13 ADR Klasse:
Indien de wet gevaarlijke stoffen (WGS) van toepassing is,
dient de afzender de klasse + opsommingscijfer en letter te
vermelden en afzendersverklaring moet worden aangegeven.
14 Afvalstofcode:
Dit is een code bestaande uit maximaal 7 cijfers uit de
‘Handleiding Afvalstofcode’. Deze handleiding is verkrijgbaar
bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
15 Verwijdermethode:
Dit is de wijze waarop de afvalstoffen door de geadresseerde
zullen worden behandeld. Volstaan kan worden met het
invullen van een van de onderstaande getalcodes.
A	Bewaren / overslag (geen verandering van de afvalstof
zelf, tijdelijk karakter):
			 A.01 = Bewaren
			 A.02 = Overslag / opbulken
B	Direct toepassen of direct hergebruiken (geen
verandering van de afvalstof zelf, definitief karakter,
vervangt een primaire grondstof ):
			 B.01 = Inzetten als veevoer
			 B.02 = Inzetten als meststof
			 B.03 = Inzetten als bouwstof
			 B.04 = Inzetten als brandstof
			 B.05 = Overig inzetten als grondstof
C	Mechanisch / fysisch behandelen (procesmatig,
geen chemische omzetting, is een bewerking – vergt
nabehandeling –, geen gewichtsreductie van het afval):
			 C.01 = Breken
			 C.02 = Shredderen / knippen
			 C.03 = Sorteren/scheiden
			 C.04 = Immobiliseren voor hergebruik
D	Chemisch / fysisch behandelen (procesmatig,
niet vallend onder rubriek C, E of F):
			 D.01 = Chemisch/fysisch scheiden
			 D.02 = ONO is ontgiften, neutraliseren en ontwateren
			 D.03 = Destilleren
			 D.04 = Metaal terugwinnen (chemisch)
			 D.05 = Extractief reinigen (grond)
			 D.06 = Oxidatie onder hoge druk
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E	Microbiologisch behandelen (procesmatig,
chemische omzetting door microorganismen):
			 E.01 = Vergisten
			 E.02 = Composteren, anaeroob
			 E.03 = Composteren, aeroob
			 E.04 = Biologisch reinigen (water)
			 E.05 = Biologisch reinigen (grond)
F	Thermisch behandelen (procesmatig, verhitting):
			 F.01 = Verbranden in roosterovens
			 F.02 = Verbranden in draaitrommelovens
			 F.03 = Pyrolyse
			 F.04 = Vergassen
			 F.05 = Uitgloeien (grond)
			F.06 = Verbranden met terugwinnen materiaal
(chloor, zwavel, ...)
			 F.07 = Verbranden met terugwinnen energie (bijstoken)
G	Storten (niet procesmatig, definitief karakter,
eindverwerking):
			 G.01 = Direct storten
			 G.02 = Immobiliseren
H	Indien verwijderingsmethode niet in een van de
bovenstaande categorieën is onder te brengen:
			 H.01 = Anders, te weten:
16 Hoeveelheid:
Per afvalstroom(-nummer) geeft de ontdoener voorafgaand
aan het vervoer de hoeveelheid aan in kg.
17 Gewicht:
De geadresseerde is verplicht om bij ontvangst per afvalstroom
nummer de gewogen hoeveelheid in kilogrammen op het
formulier te vermelden.

Kernbepalingen uit de Algemene Voorwaarden
voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg,
gedeponeerd ter griffie van de arrondisements
rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

16.4 Bijlage 3 bij mededeling 16
Overzicht van inzamelaars, bewaarders en
be- of verwerkers van scheepsafval.
16.4.1 Inzamelaars oliehoudend en chemicaliënhoudend
scheepsafval (Lijst 7a)
1

AVR Industrie Amsterdam B.V. afd. Maritiem
Petroleumhavenweg 48
1041 AC Amsterdam
Telefoon: 020 - 614 56 79
Telefax: 0181 - 27 36 42
Activiteit: Inzamelen, bewaren en bewerken van gevaarlijke
afvalstoffen en afgewerkte olie uit vaartuigen en het bewaren
en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen (landstromen)

2

AVR KGA Services N.V. afd. Vaartuigendienst
Kleinpolderplein 3-5
3042 CE Rotterdam
Telefoon: 0181 - 27 52 75
Telefax: 0181 - 27 42 11
Activiteit: Inzamelen en bewaren van oliehoudende afvalstoffen
en afgewerkte olie afkomstig van schepen

3

AVR Maritiem B.V.
Oude Maasweg 5
3197 KJ Rotterdam-Botlek
Telefoon: 0181 - 27 52 75
Telefax: 0181 - 27 32 59
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met vergunning voor het in
ontvangst nemen van olie- en chemicaliënhoudende afval
stoffen uit vaartuigen

4

Drechttankcleaning B.V.
Bakema erf 106
3315 JC Dordrecht
Telefoon: 078 - 646 55 27
Telefax: 078 - 621 38 84
Activiteit: Inzamelaar voor oliehoudende afvalstoffen uit
vaartuigen en schoonmaakbedrijf met vergunning voor het in
ontvangst nemen van olie- en chemicaliënhoudende afval
stoffen uit vaartuigen

5

Inzamelstation Nijmegen B.V.
Polder 48
6691 MG Gendt
Telefoon: 0481 - 42 25 44
Telefax: 0481 - 42 42 76
Activiteit: Inzamelen, bewaren en verwerken van olie- en
chemicaliënhoudende afvalstoffen en Kga uit vaartuigen

Artikel 5
Verplichtingen van de vervoerder:
1 De afvalstoffen in dezelfde staat af te leveren als zij zijn
ontvangen, tenzij duidelijk uit de aard van de overeenkomst
voortvloeit dat als gevolg van het overladen of het inzamelen
samenvoeging plaatsvindt met stoffen van derden dan wel de
overeenkomst mede inhoudt dat enige bewerkingen dienen
plaats te vinden.

Artikel 7
Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de vervoerder
1 Indien in strijd met artikel 5 lid 7 van deze voorwaarden de
afvalstoffen door de vervoerder niet worden afgeleverd in de
staat waarin hij ze heeft ontvangen is de vervoerder voor de
daaruit ontstane schade aan de afvalstoffen of verlies daarvan
aansprakelijk. Onder schade wordt in dit lid tevens begrepen
hogere bewerkings- en/of verwerkingskosten.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,40 per kilogram
afvalstoffen.
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6

Jongen J.C. B.V. Afvaloliehandel
Uilenvliet 10
3333 BT Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 612 36 48
Telefax: 078 - 619 39 29
Activiteit: Inzamelaar van oliehoudende afvalstoffen en
Kga afkomstig uit vaartuigen

7

Labee en Vrolijk, Milieu en Calamiteiten Service B.V.
Schipperswal 19
6041 TC Roermond
Telefoon: 0475 - 56 63 88
Telefax: 0475 - 56 52 18
Activiteit: Inzamelaar van oliehoudende afvalstoffen en
Kga afkomstig uit vaartuigen

8

9

MAIN / TC Waddenzee B.V.
Het nieuwe diep 34d
1781 AD Den Helder
Telefoon: 0223 - 63 21 77
Telefax: 0223 - 63 12 90
Activiteit: Inzamelaar van oliehoudende- en
chemicaliënhoudende afvalstoffen uit vaartuigen
Martignoni T.
Mendelssohnplantsoen 32
3335 AE Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 610 06 07
Telefax: 078 - 610 11 10
Activiteit: Inzamelen van oliehoudende of
chemicaliënhoudende afvalstoffen en Kga uit vaartuigen

10 Ships Waste Oil Collector J. Knops B.V.
Herman Heijermanstraat 38
3221 VK Hellevoetsluis
Telefoon: 0181 - 31 07 49
Telefax: 0181 - 32 52 99
Activiteit: Inzamelaar van oliehoudende afvalstoffen afkomstig
uit vaartuigen
11 SITA EcoService
Torontostraat 20
3197 KN Rotterdam Botlek
Telefoon: 0181 - 29 11 00
Telefax: 0181 - 21 29 14
Activiteit: Inzamelen, bewaren en verwerken van
scheepsafvalstoffen

12 SITA EcoService
Ankerkade 11
6222 NL Maastricht
Telefoon: 043 -352 43 52
Telefax: 043 - 352 43 53
Activiteit: Inzamelen en bewaren van gevaarlijk afval,
inzamelen, bewaren en verwerken van mengsels van oliewater-slib en oliehoudende scheepsafvalstoffen, shredderen
van verontreinigde emballage
13 Stroom en Visser B.V.
Kerkeplaat 35
3313 LC Dordrecht
Telefoon: 078 - 621 35 00
Telefax: 078 - 621 39 33
Activiteit: Inzamelen en bewaren van oliehoudend en
chemicaliënhoudend scheepsafval en schoonmaakbedrijf
met een vergunning voor het in ontvangst nemen van olie
houdende afvalstoffen uit vaartuigen
14 V.V.M. B.V.
Willemskerkeweg 5
4542 NN Hoek
Telefoon: 0115 - 67 88 00
Telefax: 0115 - 61 55 49
Activiteit: Inzamelen en bewaren van gevaarlijk afval en
inzamelen, bewaren en verwerken van scheepsafvalstoffen,
bewaren en verwerken van organisch belaste zuren en basen
(ONO), (complexe) afvalwaterstromen, oliehoudende afval
stoffen, (ontzilverde) vloeibare fotografische afvalstromen
en verontreinigde chemicaliënverpakkingen

16.4.2 Schoonmaakbedrijven met een plicht om olie
houdend en chemicaliënhoudend scheepsafval in
ontvangst te nemen dat vrijkomt bij door hen
uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden (Lijst 7b)
1

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.
Vlasweg 12
4782 PW Moerdijk
Telefoon: 0168 - 38 92 89
Telefax: 0168 - 38 92 70
Activiteit: Bewaren van vrijwel alle soorten gevaarlijk afval,
verwerken van verontreinigde grond, straalgrit, olie- en
chemicaliënhoudende sludges, verfafval, verontreinigd
afvalwater en oliehoudend scheepsafval en het schoonmaken
van schepen
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2

AVR Industrie Amsterdam B.V. afd. Maritiem
Petroleumhavenweg 48
1041 AC Amsterdam
Telefoon: 020 - 614 56 79
Telefax: 0181 - 27 36 42
Activiteit: Inzamelen, bewaren en bewerken van gevaarlijke
afvalstoffen en afgewerkte olie uit vaartuigen en het bewaren
en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen (landstromen)

8

Eijk van F. en Co. B.V.
Griseldestraat 1-3
3077 CN Rotterdam
Telefoon: 010 - 482 85 11
Telefax: 010 - 482 81 26
Activiteit: Bewaren van oliehoudende afvalstoffen en vaste
ladingsrestanten die vrijkomen bij het schoonmaken van
schepen

3

AVR Maritiem B.V.
Oude Maasweg 5
3197 KJ Rotterdam Botlek
Telefoon: 0181 - 27 52 75
Telefax: 0181 - 27 32 59
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met vergunning voor het in
ontvangst nemen van olie- en chemicaliënhoudende afval
stoffen uit vaartuigen

9

Gameren van Th.C.J.
Veersedijk 281
3341 LM Hendrik Ido Ambacht
Telefoon: 078 - 627 58 91
Telefax: 078 - 619 26 25
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met vergunning voor het in
ontvangst nemen van oliehoudende afvalstoffen uit vaartuigen

4

Bogert-Dordrecht B.V.
Houtkopersstraat 22
3334 KD Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 629 59 55
Telefax: 078 - 629 59 59
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met een vergunning voor het in
ontvangst nemen van oliehoudende afvalstoffen uit vaartuigen

5

Clean B.V.
Beatrixhaven 25a
4251 NK Werkendam
Telefoon: 0183 - 50 42 55
Telefax: 0183 - 50 44 01
Activiteit: Inzamelen van afvalstoffen die vrijkomen bij schoon
maakwerkzaamheden aan schepen van derden

6

Dordtclean B.V.
Kilkade 45
3316 BC Dordrecht
Telefoon: 078 - 618 66 59
Telefax: 078 - 651 11 50
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met een vergunning voor het in
ontvangst nemen van oliehoudende en chemicaliënhoudende
afvalstoffen uit vaartuigen

7

Drechttankcleaning B.V.
Bakema erf 106
3315 JC Dordrecht
Telefoon: 078 - 616 55 27
Telefax: 078 - 621 38 84
Activiteit: Inzamelaar voor oliehoudende afvalstoffen uit
vaartuigen en schoonmaakbedrijf met vergunning voor het in
ontvangst nemen van olie- en chemicaliënhoudende afval
stoffen uit vaartuigen

10 Hekkema B.V.
Deltaweg 2
9936 HK Farmsum
Telefoon: 0596 - 62 41 61
Telefax: 0596 - 62 66 56
Activiteit: Bewaren van afvalstoffen die vrijkomen bij
– bij derden verrichte – cleaningswerkzaamheden
11 Joosten en Co. Classificeerbedrijf B.V.
Venjelaan 15
9936 BR Farmsum
Telefoon: 0596 - 61 81 00
Telefax: 0596 - 61 80 60
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met vergunning voor het in
ontvangst nemen van oliehoudende afvalstoffen uit vaartuigen
12 Langeberg Tank Cleaning
Noordeinde 108
1121 AH Landsmeer
Telefoon: 020 - 482 47 03
Activiteit: Inzamelen van scheepsafvalstoffen welke vrijkomen
bij schoonmaakactiviteiten in machinekamers en
brandstoftanks van schepen
13 Reijm B.V.
Amstelstraat 12
3044 CA Rotterdam
Telefoon: 010 - 296 11 22
Telefax: 010 - 296 11 22
Activiteit: Inzamelen van scheepsafvalstoffen voor zover deze
vrijkomen bij door vergunninghoudster uitgevoerde schoon
maakwerkzaamheden aan boord van vaartuigen van derden

Belastingdienst Douane  |  Mededeling nr. 16 – Heffing douanerechten, omzetbelasting en accijns bij binnenbrengen en invoer van scheepsafval en ladingresiduën

14

14 SITA EcoService
Avelingen West 15
4202 MS Gorinchem
Telefoon: 0183 - 63 57 41
Telefax: 0183 - 63 51 30
Activiteit: Inzamelen en bewaren van gevaarlijk afval,
inzamelen, bewaren en verwerken van mengsels van oliewater-slib en inzamelen van scheepsafvalstoffen die vrijkomen
bij schoonmaakwerkzaamheden
15 SITA EcoService
Torontostraat 20
3197 KN Rotterdam Botlek
Telefoon: 0181 - 29 11 00
Telefax: 0181 - 21 29 14
Activiteit: Inzamelen, bewaren en verwerken van scheeps
afvalstoffen
16 Smit I.S.O. B.V.
Stolwijkstraat 51
3079 DN Rotterdam
Telefoon: 010 - 479 94 44
Telefax: 010 - 483 30 00
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met een vergunning voor het
in ontvangst nemen van oliehoudende afvalstoffen uit
vaartuigen, alsmede het bewaren van kga
17 Stroom en Visser B.V.
Kerkeplaat 35
3313 LC Dordrecht
Telefoon: 078 - 621 35 00
Telefax: 078 - 621 39 33
Activiteit: Inzamelen en bewaren van oliehoudend en
chemicaliënhoudend scheepsafval en schoonmaakbedrijf
met een vergunning voor het in ontvangst nemen van olie
houdende afvalstoffen uit vaartuigen
18 V.V.M. B.V.
Willemskerkeweg 5
4542 NN Hoek
Telefoon: 0115 - 67 88 00
Telefax: 0115 - 61 55 49
Activiteit: Inzamelen en bewaren van gevaarlijk afval en
inzamelen, bewaren en verwerken van scheepsafvalstoffen,
bewaren en verwerken van organisch belaste zuren en basen
(ONO), (complexe) afvalwaterstromen, oliehoudende afval
stoffen, (ontzilverde) vloeibare fotografische afvalstromen
en verontreinigde chemicaliënverpakkingen

19 Vacuum Cleaning B.V.
Houtkopersstraat 22
3334 KD Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 629 59 49
Telefax: 078 - 629 59 40
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met een vergunning voor het in
ontvangst nemen van oliehoudende- en chemicaliënhoudende
afvalstoffen en Kga uit vaartuigen
20 Winden van Cleaning B.V.
Platanendreef 111
3137 CP Vlaardingen
Telefoon: 0181 - 21 92 22
Telefax: 0181 - 21 29 46
Activiteit: Inzamelen van scheepsafvalstoffen voor zover deze
vrijkomen bij door vergunninghoudster uitgevoerde schoon
maakwerkzaamheden aan boord van vaartuigen van derden

16.4.3 Schoonmaakbedrijven met een vergunning
om vaste ladingsrestanten in ontvangst te nemen die
vrijkomen bij door hen uitgevoerde schoonmaakwerk
zaamheden (Lijst 7c)
1

Eijk van F. en Co. B.V.
Griseldestraat 1-3
3077 CN Rotterdam
Telefoon: 010 - 482 85 11
Telefax: 010 - 482 81 26
Activiteit: Bewaren van oliehoudende afvalstoffen en vaste
ladingsrestanten die vrijkomen bij het schoonmaken van
schepen

2

Labee en Vrolijk, Milieu en Clamiteiten Service B.V.
Schipperswal 19
6041 TC Roermond
Telefoon: 0475 - 56 63 88
Telefax: 0475 - 56 52 18
Activiteit: Inzamelaar voor oliehoudende afvalstoffen en
Kga afkomstig uit vaartuigen

3

SITA Maritiem
Waalhavenweg 50
3089 JJ Rotterdam
Telefoon: 010 - 428 77 44
Telefax: 010 - 428 77 49
Activiteit: Inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig
uit de scheepvaart

4

Tabbers J.L.C.
Diepenbrocklaan 42
3335 AA Zwijndrecht
Telefoon: 078 - 610 43 31
Activiteit: Inzamelen van vaste ladingsrestanten, waswater en
slurry welke vrijkomen bij het schoonmaken van schepen door
vergunninghoudster
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16.4.4 Be-/verwerkers van oliehoudend en chemicaliën
houdend scheepsafval (Lijst 7d)
1

2

3

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V.
Vlasweg 12
4782 PW Moerdijk
Telefoon: 0168 - 38 92 89
Telefax: 0168 - 38 92 70
Activiteit: Bewaren van vrijwel alle soorten gevaarlijk afval,
verwerken van verontreinigde grond, straalgrit, olie- en
chemicaliënhoudende sludges, verfafval, verontreinigd
afvalwater en oliehoudend scheepsafval en het schoonmaken
van schepen
Afvalverwerking Botlek B.V.
Oude Maasweg 5
3197 KJ Rotterdam Botlek
Telefoon: 0181 - 27 52 75
Telefax: 0181 - 27 32 80
Activiteit: Bewaren en verwerken van vrijwel alle soorten
gevaarlijk afval
Akzo Nobel Chemicals B.V.
Welplaatweg 12
3197 KS Rotterdam Botlek
Telefoon: 010 - 438 99 11
Telefax: 010 - 438 93 34
Activiteit: Bewaren en verwerken van gechloreerde koolwater
stoffen, afvalzoutzuur, PCB-houdende koolwaterstoffen, PCBhoudende oliën, alsmede bewaren en verwerken van met
gechloreerde koolwaterstoffen of PCB’s verontreinigd
spoelwater dat afkomstig is uit vaartuigen

6

Inzamelstation Nijmegen B.V.
Polder 48
6691 MG Gendt
Telefoon: 0481 - 42 25 44
Telefax: 0481 - 42 42 76
Activiteit: Inzamelen, bewaren en verwerken van olie- en
chemicaliënhoudende afvalstoffen en Kga uit vaartuigen

7

Kuwait Petroleum Europoort B.V.
Moezelweg 255
3198 LS Rotterdam Europoort
Telefoon: 0181 - 25 19 11
Telefax: 0181 - 26 21 98
Activiteit: Bewaren en verwerken van minerale olienslobs en
ballast- en/of spuitwater

8

Netherlands Refining Company B.V.
d’Arcyweg 76
3198 NA Rotterdam Europoort
Telefoon: 0181 - 25 05 60
Telefax: 0181 - 52 05 70
Activiteit: Bewaren en verwerken van afgewerkte olie, minerale
olienslobs, oliehoudend ballast- en/of spuitwater en bilgeolie

9

North Refinery
Oosterwierum 25
9936 HJ Farmsum
Telefoon: 0596 - 61 26 27
Telefax: 0596 - 61 80 43
Activiteit: Het bewaren en bewerken van nafta, gasolie, kerosine
en lichte en zware stookolie en vergelijkbare afvalstoffen
(scheepsafvalstoffen en landstromen)

4

AVR Industrie Amsterdam B.V. afd. Maritiem
Petroleumhavenweg 48
1041 AC Amsterdam
Telefoon: 020 - 614 56 79
Telefax: 0181 - 27 36 42
Activiteit: Inzamelen, bewaren en bewerken van gevaarlijke
afvalstoffen en afgewerkte olie uit vaartuigen en het bewaren
en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen (landstromen)

10 Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V.
Oude Maasweg 6
3197 KJ Rotterdam Botlek
Telefoon: 010 - 295 34 00
Telefax: 010 - 438 36 02
Activiteit: Bewaren en verwerken van nafta, benzine, gasolie,
kerosine en lichte of zware stookolie en daarmee vergelijkbare
afvalstoffen

5

Esso Nederland B.V., afd. Raffinaderij
Botlekweg 121
3197 KA Rotterdam Botlek
Telefoon: 010 - 487 59 11
Telefax: 010 - 416 12 63
Activiteit: Bewaren en verwerken van oliehoudend ballasten/of spuitwater

11 Reijm B.V.
Nijverheidsweg 9
1948 PW Beverwijk
Telefoon: 0251 - 22 92 33
Telefax: 0251 - 22 28 89
Activiteit: Bewaren en verwerken van oliehoudende afvalstoffen
die vrijkomen bij het reinigen van industriele installaties en
van oliehoudende afvalstoffen die vrijkomen bij het
schoonmaken van schepen
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12 Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Vondelingenweg 601
3196 KK Rotterdam Vondelingenplaat
Telefoon: 010 - 431 91 11
Telefax: 010 - 431 26 01
Activiteit: Bewaren en verwerken van oliehoudend
ballast-/spuitwater, minerale olienslobs en bilge-olie
13 Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Rijndwarsweg 21
3198 LK Rotterdam Europoort
Telefoon: 0181 - 25 49 11
Telefax: 0181 - 25 42 72
Activiteit: Bewaren en verwerken van oliehoudend
ballast/spuitwater, minerale olienslobs en bilgeolie
14 SITA EcoService
Torontostraat 20
3197 KN Rotterdam Botlek
Telefoon: 0181 - 29 11 00
Telefax: 0181 - 21 29 14
Activiteit: Inzamelen, bewaren en verwerken van
scheepsafvalstoffen
15 SITA EcoService
Ankerkade 11
6222 NL Maastricht
Telefoon: 043 - 352 43 52
Telefax: 043 - 352 43 53
Activiteit: Inzamelen en bewaren van gevaarlijk afval,
inzamelen, bewaren en verwerken van mengsels van
olie‑water-slib en oliehoudende scheepsafvalstoffen,
shredderen van verontreinigde emballage
16 V.V.M. B.V.
Willemskerkeweg 5
4542 NN Hoek
Telefoon: 0115 - 67 88 00
Telefax: 0115 - 61 55 49
Activiteit: Inzamelen en bewaren van gevaarlijk afval en
inzamelen, bewaren en verwerken van scheepsafvalstoffen,
bewaren en verwerken van organisch belaste zuren en basen
(ONO), (complexe) afvalwaterstromen, oliehoudende afval
stoffen, (ontzilverde) vloeibare fotografische afvalstromen en
verontreinigde chemicaliënverpakkingen
17 Vopak Logistic Services Pernis B.V.
Butaanweg 17
3196 KC Rotterdam Vondelingenplaat
Telefoon: 010 - 416 28 36
Telefax: 010 - 438 53 33
Activiteit: Bewaren en bewerken van mengsels van minerale olie
en water uit schepen

18 Vopak Terminal Botlek B.V.
Welplaatweg 115
3197 KS Rotterdam Botlek
Telefoon: 010 - 472 97 99
Telefax: 010 - 483 14 09
Activiteit: Bewaren en verwerken van mengsels van minerale
olie en water, afgewerkte olie en chemicaliënrestanten uit
vaartuigen
19 Vopak Terminal Chemiehaven B.V.
Chemiestraat 13
3197 KC Rotterdam Botlek
Telefoon: 010 - 472 44 00
Telefax: 010 - 472 44 66
Activiteit: Bewaren en verwerken van met olie of chemicaliën
verontreinigd ballast-/ spuitwater
20 Vopak Terminal Europoort B.V.
Moezelweg 75
3198 LS Rotterdam Europoort
Telefoon: 010 - 400 23 32
Activiteit: Bewaren en bewerken van mengsels van minerale olie
en water uit schepen
21 Vopak Terminal Europoort B.V.
Neckarweg 5
3198 LJ Rotterdam Europoort
Telefoon: 0181 - 24 09 11
Telefax: 0181 - 24 02 16
Activiteit: Bewaren en verwerken van mengsels van minerale
olie en water, afgewerkte olie en chemicaliënrestanten uit
vaartuigen

16.4.5 Vergunninghouders voor afgewerkte olie
en bilge‑olie uit schepen (Lijst 7e)
1

Boer Oliehandel Klaas de B.V.
Klifweg 11 - 13
8321 EH Urk
Telefoon: 0527 - 68 13 43
Telefax: 0527 - 68 18 34
Activiteit: Inzamelen van afgewerkte olie en bilge-olie/
watermengsels in de havens van Delfzijl, Harlingen
Lauwersoog en Urk

2

C.I.V. Texel
Haven 15
1792 AE Oudeschild (Texel)
Telefoon: 0222 - 31 27 71
Telefax: 0222 - 31 36 58
Activiteit: Inzamelen en bewaren van afgewerkte olie, bilge-olie
en Kga afkomstig uit vaartuigen
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3

Dekker Bunkerstation O.
IJsselkade 86
8261 AJ Kampen
Telefoon: 038 - 331 36 32
Telefax: 038 - 332 81 16
Activiteit: Bunkerbedrijf met een vergunning voor het bewaren
van afgewerkte olie, bilge-olie en Kga uit de binnenvaart

4

Gemeentelijke Havendienst
Havenweg 3
1601 GA Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 24 44
Telefax: 0228 - 32 02 06
Activiteit: Bewaren van afgewerkte olie en bilge-olie uit
vaartuigen

5

Hoekman Oliehandel B.V.
Industrierondweg 6b
8321 EA Urk
Telefoon: 0527 - 68 13 86
Telefax: 0527 - 25 80 05
Activiteit: Inzamelen en bewaren van bilge-olie/watermengsels
afkomstig van schepen

16.5 Bijlage 4 bij mededeling 16
Overzicht van aangewezen bewaarders,
be- of verwerkers van scheepsafval die een
AGP‑vergunning bezitten
1

2

AVR-Industrial Waste Services B.V.
Petroleumhavenweg 48
1041 AC Amsterdam
Telefoon: 020 - 614 56 79
Telefax: 0181 - 27 36 41
Vergunning AGP nummers:
351/1210099/10009 en 351/1210099/9874
Activiteit: Inzamelen, bewaren en bewerken van gevaarlijke
afvalstoffen en afgewerkte olie uit vaartuigen en het bewaren
en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen (landstromen)
AVR Maritiem B.V.
Oude Maasweg 5
3197 KJ Rotterdam Botlek
Telefoon: 0181 - 27 52 75
Telefax: 0181 - 27 32 59
Vergunning AGP nummer:
6071 ACC (vergunning staat op naam van AVB)
Activiteit: Schoonmaakbedrijf met vergunning voor het in
ontvangst nemen van olie- en chemicaliënhoudende afval
stoffen uit vaartuigen.

3

Wubben Oliebewerking B.V.
Oostelijke Havendijk 13a
4707 AD Roosendaal
Vergunning AGP nummer: 192/9778
Activiteit: Het op- en verwerken van oliefracties van olie
houdende afvalstoffen. De goederen zijn afkomstig van de
(binnen)scheepvaart, de industrie en particulieren. De scheeps
afvalstoffen zijn afkomstig van tussenverzamelaars.
De goederen worden aangevoerd onder de voorwaarden van de
Wet Milieubeheer en zijn gerelateerd aan afvalstroom
nummers.

4

Martens Scheeps- en Industriereinigingsbedrijf B.V.
Sloofweg 25
4453 CT ’s Heerenhoek.
Vergunning AGP nummer: 193/ 1971
Activiteit: Het rechtstreeks inzamelen van scheepsafvallen van
schepen. Er vinden geen be- of verwerkingen plaats

5

North Refinery & Trading Holand BV
Oosterwierum 25
9936 HJ Farmsum
Telefoon: 0596 - 61 26 27
Telefax: 0596 - 61 80 43
Vergunning AGP nummer: 007005672 A8
Activiteit: Het bewaren en bewerken van nafta, gasolie, kerosine
en lichte en zware stookolie en vergelijkbare afvalstoffen
(scheepsafvalstoffen en landstromen)

16.6 Bijlage 5 bij mededeling 16
Schema voor scheepsafval en ladingsresten
Scheepsafval en ladingresten met Ontvangstformulier (S-formulier) van
boord naar ...





Inzamelaars met
begeleidingsbrief naar ...







Bewaarder en be- of verwerker van scheepsafval en ladingresten
(vergunninghouders) met of zonder minerale oliën





Zonder minerale oliën

Met minerale oliën





Worden beschouwd als in het
vrije verkeer te zijn gebracht. Ook
geen heffing van accijns en
omzetbelasting bij invoer

Bewaarder en be- of verwerker
van scheepsafval en ladingresten
moet in het bezit zijn van een
vergunning voor een
accijnsgoederenplaats (AGP)
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