
     

in het 
Noordzeekanaalgebied 

Scheepsafval 



De vier gemeenten in het Noordzeekanaalgebied 
(IJmuiden/Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam) 
hebben een gezamenlijk Havenafvalplan dat wordt 
uitgevoerd door de Divisie Havenmeester van Port of 
Amsterdam. In deze handout hebben we de belangrijkste 
informatie hierover voor u op een rij gezet. 

Scheepsafval in  
het Noordzeekanaal-
gebied  
Een schonere zee via een goed 
geregelde inzameling van 
scheepsafval. Met dat doel voor 
ogen heeft de EU vastgesteld 
dat elk zeeschip een financiële 
bijdrage moet leveren aan het 
inzamelen, transporteren en 
verwerken van scheepsafval. 
Een zeeschip betaalt daarom 
bij de aanloop van zeehavens 
binnen de EU altijd een 
milieuheffing, ongeacht of het 
schip het scheepsafval ook 
gaat afgeven. Deze Europese 
richtlijn is uitgewerkt in 
Havenafvalplannen.  



ELEKTRONISCHE MELDING AFVALSTOFFEN 
MINIMAAL 24 UUR VOOR AANKOMST 
U bent verplicht om minimaal 24 uur voor aankomst 

via Portbase een Elektronische Melding Afvalstoffen te doen. 
Hierin geeft u aan hoeveel afval u aan boord heeft en of u van 
plan bent om afval af te geven tijdens uw bezoek.  
Meer informatie hierover vindt u via de volgende link:    
www.portofamsterdam.com/nl  scheepvaart  zeevaart  
meer  elektronisch melden in PCS

HAVENONTVANGSTVOORZIENINGEN 
In het Noordzeekanaalgebied zijn 

havenontvangstvoorzieningen voor Annex I, II, IV, V en VI.  
U kunt het afval laten ophalen door één van de aangewezen 
havenontvangstvoorzieningen.  
Het overzicht van de aangewezen havenontvangst-
voorzieningen vindt u via de volgende link:   
www.portofamsterdam.com/nl  scheepvaart  zeevaart  
scheepsafval  havenontvangstvoorzieningen

DE MILIEUHEFFING HANGT AF VAN DE  
GT-MAAT VAN HET ZEESCHIP:

ZEESCHIP HEFFING 

≤ 3000 GT € 105 + 0,06 * GT-maat (afgerond op hele € )

≥ 3001 GT € 225 + 0,02 * GT-maat (afgerond op hele €  
en maximaal € 580 )

MILIEUVRIENDELIJKE SCHEPEN  
VERDIENEN KORTING
Als het zeeschip enkel gasolie, dieselolie of LNG ge-

bruikt als brandstof voor de hoofdvoortstuwing, kunt u een 
korting van 50% aanvragen op de milieuheffing.  
Uw milieukorting vraagt u hier aan:    
www.portofamsterdam.com/nl  scheepvaart  zeevaart  
scheepsafval  tarieven en afgifterecht   
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De vergoeding wordt door het Meldpunt Scheeps-
afval binnen Port of Amsterdam uitbetaald aan de 
havenontvangstvoorziening van uw keuze. De havenont-
vangstvoorziening brengt deze vergoeding vervolgens in 
mindering op uw factuur. 

GREEN DEAL SCHEEPSAFVALKETEN  
Port of Amsterdam is partner in de Green Deal 

Scheepsafvalketen. Als onderdeel hiervan kunt u schoon en 
gescheiden aangeleverd plastic boven de 6 m3 gratis afgeven 
in het Noordzeekanaalgebied. Onder schoon plastic wordt 
verstaan: plastic dat niet is vervuild met voedselrestanten, 
chemische producten, olie, verf of vetten. Het schone plastic 
dat wordt ingezameld wordt zoveel mogelijk gerecycled en 
gebruikt voor nieuwe producten. 

AANVULLENDE DIRECTE KOSTEN  
Let op: de havenontvangstvoorziening kan aanvullen-

de kosten direct bij u in rekening brengen als:
• de afgifte hoger is dan het afgifterecht; 
• afvalsoorten worden afgegeven die buiten de vergoeding 

vallen;
• er extra kosten worden gemaakt door vermenging van 

huisvuil en klein gevaarlijk afval;
• er extra kosten worden gemaakt door onvolkomenheden 

veroorzaakt door het zeeschip. 
Meer informatie over de spelregels vindt u via de  
volgende link:   
www.portofamsterdam.com/nl  scheepvaart  zeevaart  
scheepsafval  tarieven en afgifterecht

* ** ***
Maximaal 6 m3. Gelimiteerd aan de opslag-

capaciteit van de machinekamer 
zoals weergegeven op het IOPP.

Wordt eenmalig vergoed bij 
gelijktijdige inzameling van 
Annex I en V.

AFVALSOORT VERGOEDING  

Annex I: 
Vloeibare residuen uit de machine-
kamer (afgewerkte olie, sludge en 
bilgewater)

€ 200* + € 20 per 
ingezamelde m3**  

Annex V: 
1) huisvuil, voedselrestanten  
    en plastic 
2) klein gevaarlijk afval 

1) € 200* + € 25 per    
    ingezamelde m3***  
2) € 100 per afgifte

AFGIFTERECHT  
U ontvangt de volgende vergoeding bij afgifte  

van scheepsafval: 
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AFGIFTEVERPLICHTING 
U bent verplicht om afval af te geven, tenzij uw 

zeeschip voldoende opslagcapaciteit heeft voor de 
volgende haven:

 
VOLGENDE 
AANLOOP- 
HAVEN

 ANNEX I1  ANNEX IV  ANNEX V2

Volgende aan-
loophaven is 
een EU-haven³

De kapitein 
hoeft sludge 
en/of 
bilgewater niet 
af te geven 
als voor dit 
type afval 
nog minstens 
25% van de 
tankcapaciteit 
beschikbaar is.

De kapitein 
hoeft Annex IV 
afval niet af te 
geven als voor 
dit type afval nog 
minstens 25% van 
de tankcapaciteit 
beschikbaar is.

De kapitein 
hoeft Annex V 
afval niet af te 
geven als voor 
dit type afval nog 
minstens 75% 
van de daarvoor 
bestemde 
opslagcapaciteit 
beschikbaar is.

Volgende 
aanloopha-
ven is geen 
EU-haven en/
of onbekend³

De kapitein 
hoeft sludge en/
of bilgewater 
niet af te 
geven als voor 
dit type afval 
nog minstens 
75% van de 
tankcapaciteit 
beschikbaar is.

De kapitein 
hoeft Annex IV 
afval niet af te 
geven als voor 
dit type afval nog 
minstens 25% van 
de tankcapaciteit 
beschikbaar is.

Voor dit type 
afval moet 100% 
van de daarvoor 
bestemde 
opslagcapaciteit 
aanwezig zijn.4
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Annex V: Zie: Annex V van 
Marpol (resolutie MEPC.201(62)), 
of de Richtlijnen uit 2012 voor de 
implementatie van Annex V van 
Marpol (resolutie MEPC.219(63)).

100% moet worden beoordeeld 
tijdens de inspectie. Verplichte 
afgifte moet evenredig zijn.

Annex I: De capaciteiten van de 
sludge- en de bilgetank moeten 
apart worden beoordeeld. De 
tankcapaciteiten staan vermeld 
in de bijlage bij het IOPP-
certificaat.

EU: Met inbegrip van IJsland, 
Noorwegen, Rusland en de EU-
landen.



VRAGEN? 
Port of Amsterdam
telefoon:  + 31 (0) 20 5234 769 
e-mail:     scheepsafval@portofamsterdam.nl
website:   www.portofamsterdam.com/nl

scheepvaart    zeevaart   scheepsafval

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend, aangezien regelgeving en tarieven regelmatig worden 
aangepast. 
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