
Inzameling olie- en vethoudend afval van de binnenvaart

Vanaf dinsdag 10 juni 2014 starten het Havenbedrijf Gent, nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV 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 Alle werkdagen 9u tot 17u

Op werkdagen 7u30-16u30
Gent Zeehaven en Ringvaart om Gent Bilgeboot Martens 8 Dagelijks
Boven-Schelde Openbare kade Asper Week 35 en 47
Leie Openbare kade Waregem Week 39 en 51
Zeekanaal Brussel/Schelde Wipkaai (Bornem) Week 28 en 42
Albertkanaal en Kempische kanalen Openbare kade Olen Week 37 en 49

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

Een afgifte kan enkel op afspraak en kan eenvoudig worden aangevraagd via het aanvraagformulier dat terug te vinden 
is op http://www.binnenvaartservices.be – afvalinzameling voor binnenschepen.

Na ontvangst van deze aanmelding zal Martens Cleaning steeds contact opnemen met het schip ter bevestiging van de 
gevraagde inzameling.

Alle waterwegen D.G.2 – Bericht

Vanaf 1 september 2015 moeten alle producten van deel A 
van het CDNI gedeponeerd worden als volgt :

De inzameling gebeurt door een speciaal uitgeruste mobiele 
eenheid aan land, in de volgende zones :

- Zone west : Bovenschelde, kanaal Nimy-Blaton-Péronnes, 
Centrumkanaal met groot gabariet:

- 2015: van 7 tot 11 september, van 7 tot 11 december

- 2016: van 7 tot 11 maart, van 6 tot 10 juni.

- Zone oost : kanaal van Charleroi naar Brussel, Samber 
stroomafwaarts Monceau-sur-Sambre, Maas in de provin-
cie Namen:

- 2015: van 5 tot 10 oktober

- 2016: van 11 tot 15 januari, van 11 tot 15 april, van 
4 tot 8 juli.

De dienst wordt verzekerd van maandag tot vrijdag tussen 
08u30 en 16u00, met uitzondering van de feestdagen.

 

Afspraak moet gemaakt worden twee weken vóór en ten laatste 
om 14u de dag vóór de inzameling, hetzij per telefoon op 
+32(0)499/69.13.44, hetzij per mail : hannes@dufour.be.

Ter herinnering : het betreft afgifte van “vaste” afvalstoffen (vet-
ten, filters, lege recipiënten, vodden) en “vloeibare” afvalstof-
fen (afgewerkte oliën en bilgewater “CDNI-deel A”).

De schippers dienen de instructies van het in ontvangst 
nemend personeel na te leven.

Tijdelijk wordt de afgifte niet geweigerd aan schippers die 
niet zijn toegetreden tot het CDNI.

Het deponeren of achterlaten van deze afvalstoffen op een 
andere plaats is strafbaar op basis van het decreet van 27 juni 
1996 met betrekking tot de afvalstoffen. Inlichtingen over het 
CDNI (boekje, ECO-card, enz.) kunnen worden ingewonnen 
op www.cdni.be.

Het toetreden tot het CDNI en het bezit van een ECO-
card waarborgen de schipper het gratis deponeren op de 
deelnemende waterwegen, het verwerken van het afval 
volgens de normen en een directe besparing.
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