Besluit algemene voorwaarden Havenafvalplan per 01/04/2015
Besluitnummer: 022 / WVVS / 2015
Besluit tot het vaststellen van de algemene voorwaarden Havenafvalplan, geldend vanaf 01 april 2015;
De havenmeester van Amsterdam,
gelet op:





Artikelen 6 en 6a, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
het mandaatsbesluit van het college van burgemeester en wethouders, ingaande 01 april
2013 (Gemeenteblad Afd. 3B, nr. 63), waarbij de havenmeester is gemandateerd de
bevoegdheden als havenbeheerder bij of krachtens de Wet voorkoming verontreiniging door
schepen uit te voeren;
het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied 2015, goedgekeurd bij besluit van de minister van
Infrastructuur & Milieu van 13 maart 2015;

overwegende dat:





de Administratieve Organisatie HAP, belegd bij de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf
Amsterdam N.V., verantwoordelijk is voor de uitvoering van de operationele en financiële
handelingen voortvloeiend uit het Havenafvalplan;
er een nieuw Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied van kracht is per 1 april 2015;
het derhalve noodzakelijk is de bestaande algemene voorwaarden te stroomlijnen met de
verwijzing naar dit nieuwe Havenafvalplan;
de wijzigingen bestaan uit tekstuele correcties;

besluit het volgende:
I)

Vast te stellen de algemene voorwaarden i.h.k.v. overeenkomsten die voortvloeien uit
het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied, zoals aangegeven in de bijlage van dit
besluit met als ingangsdatum 1 april 2015.

Datum: 24 maart 2015
Het College van Burgemeester en Wethouders,
namens deze,
de havenmeester van Amsterdam,
A.M.C. van Oosten
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Bijlage bij dit besluit
Algemene Voorwaarden i.h.k.v. overeenkomsten die voortvloeien uit het Havenafvalplan
Noordzeekanaalgebied
Paragraaf 1: Algemeen
Artikel 1 Definities
1a Administratieve Organisatie Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied
De administratieve organisatie die is ingesteld door de Havenbeheerders in het
Noordzeekanaalgebied en die belast is met de uitvoering van de financiële administratieve
werkzaamheden voortkomend uit het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied. Deze is ondergebracht
bij de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam N.V..
1b Afval
Scheepsafval, ladingresiduen en/of (restanten van) schadelijke stoffen zoals bedoeld in het
Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied.
1c Cliënt
De natuurlijke of rechtspersoon die met een schip gebruikt maakt van de diensten door of vanwege de
Havenbeheerder in het kader van het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied, waaronder mede
begrepen de kapitein, de reder, de eigenaar van het schip, degene aan wie het schip in gebruik is
gegeven, de agent, alsmede degene die als vertegenwoordiger van voornoemde personen
voorbereidende handelingen jegens de Havenbeheerder heeft verricht ter voorbereiding van
voornoemd gebruik.
1d Diensten
De mogelijkheid van Cliënt van het gebruik van de voorzieningen voor het afgeven van afval aan de
daartoe bestemde havenontvangstvoorzieningen in de haven, alsmede overige diensten die in het
kader van de uitvoering van het Havenafvalplan worden verricht.
1e Haven
Een rede, pier of steiger en in het algemeen iedere plaats, al of niet in zee, waar schepen ligplaats
kunnen hebben of waar opvarenden en zaken ingescheept of ontscheept kunnen worden.
1f Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied
Plan voor het Noordzeekanaalgebied, bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en
Zaanstad, voor ontvangst en verwerking van afval zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Wet
voorkoming verontreiniging door schepen.
1g Havenbeheerder
De plaatselijke autoriteit, in wiens gebied de haven ligt en die bevoegd is – al dan niet in mandaat - de
nodige publiekrechtelijke regels te stellen ter waarborging van een goed verloop van de dagelijkse
gang van zaken en goede outillage in die haven, daaronder begrepen de uitvoering van de Wet
voorkoming verontreiniging door schepen.
1h Havenontvangstvoorziening
Vaste, drijvende of mobiele voorziening die geschikt is voor de ontvangst van scheepsafval,
ladingresiduen en/of (restanten van) schadelijke stoffen.
1i Melding scheepsafval, ladingresiduen en (restanten van) schadelijke stoffen
De verplichte melding zoals bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging
door schepen.
1j Ontheffing
Ontheffing van de bijdrage in de kosten van het in ontvangst nemen, opslaan en verwerken van afval,
zoals bedoeld in artikel 35a, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.
1k Scheepsafval
Afval, met inbegrip van residuen, niet zijnde ladingresiduen, en sanitair afval, dat ontstaat tijdens de
bedrijfsvoering van een schip en valt onder de reikwijdte van de Bijlagen I, IV en V van het Marpol
Verdrag, alsmede ladinggebonden afval, zijnde al het materiaal dat aan boord bij de stuwage en
verwerking van lading als afval overblijft, met inbegrip van stuwmateriaal, schoorpalen, laadborden,
verpakkingsmateriaal, houten platen, papier, karton, draad en stalen banden.
1l Vrijstelling
Vrijstelling zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, voor zover
het betreft een vrijstelling van de bijdrage in de kosten van het in ontvangst nemen, opslaan en
verwerken van afval.
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Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op die overeenkomst(en) waarbij door of
vanwege de Havenbeheerder diensten en/of rechten aan Cliënt worden verleend in het kader van de
uitvoering van het Havenafvalplan.
2.2 Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen doet Cliënt afstand van de
toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden en wijst de Havenbeheerder de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Wijzigingen en/of afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, binden
de Havenbeheerder uitsluitend indien en voor zover de Havenbeheerder de wijzigingen respectievelijk
afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Artikel 3 Totstandkoming
3.1 Een overeenkomst tussen de Havenbeheerder en Cliënt komt tot stand wanneer Cliënt
overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden opgave van gegevens doet en/of door de
feitelijke aanloop in de haven.
3.2 De verschillende in artikel 1 sub c van deze algemene voorwaarden als Cliënt aangemerkte
personen worden als hoofdelijk debiteur aangemerkt met betrekking tot de nakoming van alle
verplichtingen van Cliënt jegens de Havenbeheerder.
Artikel 4 Uitvoering van de diensten
4.1 De Havenbeheerder is, binnen de grenzen van het Havenafvalplan, gerechtigd de in deze
algemene voorwaarden genoemde diensten naar eigen inzicht te verrichten, dan wel te faciliteren, een
en ander met inachtneming van de eisen van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen.
4.2 Door of vanwege de Havenbeheerder worden faciliteiten beschikbaar gesteld. De
Havenbeheerder spant zich naar beste kunnen in om de dienstverle-ning uit te voeren en/of te
faciliteren volgens de in het Havenafvalplan neergelegde eisen.
4.3 Cliënt verstrekt de Havenbeheerder steeds tijdig alle voor een deugdelijke uitvoering van de
dienstverlening en facturering noodzakelijke gegevens en daartoe alle medewerking verlenen.
Paragraaf 2: Financiële Bijdrage
Artikel 5 Verschuldigdheid van financiële bijdrage
5.1 Cliënt is bij iedere aanloop in de haven aan de Havenbeheerder een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het, ter uitvoering van het Havenafvalpan, afgeven, in ontvangst nemen, opslaan en
verwerken van afval in de haven.
5.2 Cliënt is de financiële bijdrage verschuldigd ongeacht het feit of ook daadwerkelijk afval wordt
afgegeven.
5.3 Tegenover de financiële bijdrage staat het niet overdraagbare recht van Cliënt om gedurende het
verblijf van het schip in de haven afval af te geven bij de hiertoe aangewezen
havenontvangstvoorzieningen.
5.4 Voor de verschuldigdheid van de financiële bijdrage worden de havens in de gemeenten
Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad als één geheel beschouwd.
5.5 Geen of een gedeeltelijke financiële bijdrage is verschuldigd wanneer door Cliënt een vrijstelling
en/of een ontheffing is verkregen.
Artikel 6 Tarieven & berekening financiële bijdrage
6.1 De door Cliënt verschuldigde financiële bijdrage wordt berekend aan de hand van de
‘Tarieventabel Financiële Bijdrage’ die op de site van Havenbedrijf Amsterdam N.V. is gepubliceerd.
De Havenbeheerder stelt deze bijdrage vast.
6.2 De bepaling van de hoogte van de tarieven geschiedt op basis van vast basisbedrag (bijdrage aan
de infrastructuur) en een variabel bedrag dat is gebaseerd op een indeling naar inhoudsgrootte van de
schepen. Voor het aangeven van de inhoudsgrootte wordt gebruik gemaakt van Gross Tonnage. De
havenbeheerder hanteert voorts een maximaal tarief dat hij op vorenbedoelde site bekend maakt.
6.3 De hoogte van het vaste en variabele bedrag als bedoeld in artikel 6.2. is gebaseerd op de
gemiddelde hoeveelheid afval die door schepen met een bepaald Gross Tonnage naar verwachting
zal worden afgegeven. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid aanlopen en afgegeven
afval in het voorgaande jaar.
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6.4 De tarieven zoals opgenomen in de ‘Tarieventabel Financiële Bijdrage’ worden in beginsel jaarlijks
aangepast, met dien verstande dat een tussentijdse aanpassing van de tarieven kan plaatsvinden,
indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Bij tussentijdse aanpassingen geeft de
Havenbeheerder de reden van de aanpassing in het besluit aan.
6.5 Milieuvriendelijke schepen kunnen een korting krijgen op het te betalen tarief. De havenbeheerder
maakt op de vorenbedoelde site bekend welke schepen voor welke korting in aanmerking komen. Om
in aanmerking te komen voor een korting dient de aanvrager het formulier ‘environmental declaration’
in te vullen dat door de havenbeheerder op de site is geplaatst.
6.6 De tarieven dekken minimaal 30% en maximaal 100% van de totale kosten om al het
scheepsafval te kunnen inzamelen en verwerken. Jaarlijks vindt door de Minister van Infrastructuur en
Milieu een evaluatie plaats, waarna dit percentage per ministeriële regeling kan worden aangepast.
Artikel 7 Opgave van gegevens
7.1 Voor de vaststelling van de verschuldigde financiële bijdrage dient Cliënt schriftelijk dan wel
elektronisch, via het formulier ‘Melding scheepsafval en (restanten van) schadelijke stoffen’ opgave te
doen van de voor de vaststelling van het bedrag en de facturering van belang zijnde gegevens.
7.2 Indien Cliënt nalaat de opgave te doen, dan kan het tarief worden berekend volgens het tarief dat
tot het hoogste te betalen bedrag leidt.
7.3 Indien Cliënt vaststelt, dat er tengevolge van een onjuiste opgave te weinig of te veel is betaald,
dan deelt hij dit de Havenbeheerder onverwijld, doch uiterlijk binnen 1 maand na de factuurdatum,
schriftelijk mede. Cliënt stuurt daarbij alle stukken mee waaruit de onjuistheid van de eerste opgave
blijkt.
7.4 Indien de Havenbeheerder vaststelt dat Cliënt te weinig of te veel heeft betaald, zal naar keuze
van de Havenbeheerder een correctie plaatsvinden via een factuur respectievelijk creditnota of via de
eerstvolgende factuur. De correctie vindt plaats binnen 1 maand na de vaststelling.
7.5 Indien Cliënt een onjuiste opgave doet om voor een korting als bedoeld in artikel 6.5 in
aanmerking te komen, heeft Havenbeheerder het recht het gekorte deel van het tarief alsnog in
rekening te brengen met daarbovenop een boete ter hoogte van 15% van het uiteindelijk
verschuldigde tarief.
Artikel 8 Facturering en betaling
8.1 De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door de Administratieve Organisatie Haven
Afvalstoffen Plan.
8.2 Facturering vindt plaats binnen 4 werkdagen na ontvangst van de opgave zoals bedoeld in artikel
7 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
8.3 Cliënt voldoet de financiële bijdrage binnen 14 werkdagen na factuurdatum.
8.4 Geschillen tussen de Havenbeheerder en Cliënt geven Cliënt niet het recht de betaling op te
schorten.
Artikel 9 Kosten en rente
9.1 Indien Cliënt niet tijdig de financiële bijdrage betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de
Havenbeheerder het recht om over het gehele verschuldigde bedrag de rente ex artikel 6:119a BW
van de vervaldag af in rekening te brengen.
9.2 Alle buitengerechtelijke kosten door de Havenbeheerder gemaakt met betrek-king tot de
invordering van het door Cliënt verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Cliënt.
Voornoemde kosten worden vastgesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, tenzij de
Havenbeheerder aantoont dat de door haar gemaakte kosten hoger zijn.
Artikel 10 Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan, en worden geïnterpreteerd en toegepast volgens
het Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze algemene
voorwaarden zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
Artikel 11 Ongeldigheid van een of meer bepalingen
De ongeldigheid van enige bepaling van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden heeft
geen gevolgen voor de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Vastgesteld door de havenmeester van Amsterdam bij besluit d.d. 24 maart 2015.
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