
 
 

 

Besluit Tarieven Havenafvalplan per 01/07/2020  
 
Besluitnummer: 2020/29 
 
Besluit tot het vaststellen van de tarieven Havenafvalstoffenplan, geldend vanaf 1 juli 2020.  
 
De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied,  
 
gelet op: 

- artikel 6a, leden 2 en 3, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;  

- het mandaatbesluit van het College van burgemeester en wethouders, Amsterdam,  

van 03-12-2019 met nummer gmb 2020/7080; waarbij de directeur van het Centraal Nautisch 

Beheer Noordzeekanaalgebied is gemandateerd om de bevoegdheden als havenbeheerder bij of 

krachtens de Wet voorkoming verontreiniging door schepen uit te voeren in de gemeente 

Amsterdam;  

- het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied, goedkeuring verleend bij besluit van de Minister van 
Infrastructuur & Waterstaat van 14 februari 2020;  

 
overwegende dat:  
 

- de tarieven van het Havenafvalplan sinds 1 januari 2018 ongewijzigd van kracht zijn;  
- in 2018 en 2019 een daling is geconstateerd in zowel de afgifte van Annex I, als Annex V; 
- het wenselijk is om de afgifte van beide Annexen als gevolg hiervan te stimuleren;  
- de zeehaven van Rotterdam de tarieven van het afgifterecht voor Annex I en Annex V reeds 

heeft verhoogd naar €30 per m3;  
- het vanwege het level playing field wenselijk is om de vergoeding van het afgifterecht voor Annex 

I en Annex V in lijn te brengen met de omringende grote zeehavens;  
- de inzamelaars, als stakeholders zijn geconsulteerd over het nieuwe tariefvoorstel voor het 

afgifterecht;  
- voor de huidige tariefwijziging draagvlak bestaat onder deze stakeholders;  
- de tarieven voor de milieuheffing en milieukorting onveranderd blijft;  

 
besluit het volgende:  
 
De tarieven Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied per 1 juli 2020 als volgt vast te stellen:  
 
A) Milieuheffing 
Verplichte heffing voor zeeschepen, zoals omschreven in het Havenafvalplan Noordzeekanaalgebied:  

 
GT-maat zeeschip Milieuheffing 

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

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

en maximaal €580) 

 
Schepen die uitsluitend op gasolie, dieselolie of LNG varen, kunnen een korting van 50% aanvragen op 
de milieuheffing.  
 
B) Afgifterecht scheepsafval 
In mindering te brengen op de factuur van de havenontvangstvoorziening aan het afgevende schip en uit 
te betalen door de administratieve organisatie Havenafvalstoffenplan, ondergebracht bij de Divisie 
Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam NV, aan de betreffende havenontvangstvoorziening:  
 
-Voor de inzameling van scheepsafval Annex I (vloeibare residuen uit de machinekamer, zijnde 
afgewerkte olie, sludge en bilgewater) voor alle zeeschepen, ongeacht hun GT-maat:  

• € 200 + € 27,50 per ingezamelde m3, waarbij:  

• het totaal aan ingezamelde m3 geldt voor het betreffende schip, zoals aangegeven op het S-
formulier;  
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• een limiet geldt aan het aantal m3 gelijk aan de opslagcapaciteit voor de machinekamer van het 
betreffende schip zoals aangegeven op het supplement van het International Oil Pollution 
Prevention Certificate (IOPP); 

• het vaste bedrag van € 200 maximaal eenmaal wordt uitgekeerd aan de door de rederij of 
scheepsagent gekozen havenontvangstvoorziening voor Annex I.  

 
-Voor de inzameling van scheepsafval Annex V (zijnde huisvuil, voedselrestanten, plastic en klein 
gevaarlijk afval, uitgezonderd ladinggebonden afval zoals bijvoorbeeld stuwhout en segregatiekleden) 
voor alle zeeschepen, ongeacht hun GT-maat:  

• € 200 + € 27,50 per ingezamelde m3 huisvuil, voedselrestanten en plastic, waarbij:  

• het totaal aan ingezamelde m3 geldt voor het betreffende schip, zoals aangegeven op het  
S-formulier;  

• het vaste bedrag van € 200 maximaal eenmaal wordt uitgekeerd aan de door de rederij of 
scheepsagent gekozen havenontvangstvoorziening voor Annex V;  

• een additionele vergoeding van € 100 geldt, indien er door dezelfde havenontvangstvoorziening 
naast bovengenoemd Annex V scheepsafval seperaat klein gevaarlijk afval wordt ingezameld;  

• er geen additionele kosten worden gerekend voor de afgifte van schoon en gescheiden 
aangeleverd plastic (plastic dat niet is gecontamineerd met voedselrestanten, chemische 
producten, olie verf of vetten) boven het limiet van 6 m3;  

• voor de gelijktijdige inzameling van scheepsafval Annex I en scheepsafval Annex V door dezelfde 
havenontvangstvoorziening met hetzelfde inzamelmiddel slechts eenmaal de vaste vergoeding 
van € 200 geldt.  

 
Met de vaststelling van dit besluit wordt besluitnummer 17/04953 op 1 juli 2020, ingetrokken.  
 
Datum: 29 juni 2020  
 
Het College van Burgemeester en Wethouders,  
namens deze, 
 
 

 
 
 
de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, 
 
J.H.M. Mateyo  
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