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Tarief verordening afvalbijdrage voor schepen in Oostende - 2023 

(Prijzen zijn aangepast aan de index) 

Tarieflijst voor niet vrijgestelde schepen 

Dit tariefplan is onderhevig aan de index (zie tariefplan Haven Oostende). De tarieven kunnen te 

allen tijde na overleg met OVAM worden aangepast. 

Belangrijke opmerking 

Er dient voor KGA apart te worden afgegeven, en de KGA afvalstoffen dienen apart te worden vermeld. De 

eventuele extra kosten voor het niet gescheiden afgeven zullen door de haven worden verhaald op het schip 

1° Er wordt een aangifte voor Marpol Annex I en Annex V gedaan zonder afgifte in de haven 

De maximale bijdrage is gesteld op 750€ / per aanloop. 

1. Het vast recht wordt aangerekend aan alle vaartuigen 

Vast recht BT van tot 

62,50 € 0 - 500 

125,00 € 501 - 1000 

187,50 € 1001 - 2000 

250,00 € 2001 - 5000 

312,50 € 5001 - 10000 

375,00 € 10001 - ….... 

2. Schepen vanaf 1001 BT dienen een variabel recht te betalen van 0.0225 € per BT 

3. Er wordt 1,25 € aangerekend per persoon / per dag op zee / per reis 

                      

2° Er wordt een aangifte voor Marpol Annex I en Annex V gedaan met afgifte in de haven 

1. Het vast recht wordt aangerekend aan alle vaartuigen 

Vast recht BT van tot 

62,50 € 0 - 500 

125,00 € 501 - 1000 

187,50 € 1001 - 2000 

250,00 € 2001 - 5000 

312,50 € 5001 - 10000 

375,00 € 10001 - ….... 

2. Schepen vanaf 1001 BT dienen een variabel recht te betalen van 0.0225 € per BT 

3. Er wordt 1,25 € aangerekend per persoon / per dag op zee / per reis 

4. De maximale bijdrage voor punt 1, 2 en 3 samen is gesteld op 750€ / per aanloop. 
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5. Er wordt een bijdrage aangerekend per aangegeven afvalsoort 

De aangegeven hoeveelheid wordt afgerond naar boven 

afval soort aantal m³ aantal ton totaal 

overig annex V 1 0,40 267,03 € 

overig annex V 2 0,80 375,93 € 

overig annex V 3 1,20 484,83 € 

overig annex V 4 1,60 593,73 € 

overig annex V 5 2,00 702,63 € 

overig annex V 6 2,40 811,53 € 

overig annex V 7 2,80 920,43 € 

overig annex V 8 3,20 1 029,33 € 

overig annex V 9 3,60 1 138,23 € 

overig annex V 10 4,00 1 247,13 € 

overig annex V 11 4,40 1 356,03 € 

overig annex V 12 4,80 1 464,93 € 

overig annex V 13 5,20 1 573,83 € 

overig annex V 14 5,60 1 682,73 € 

overig annex V 15 6,00 1 791,63 € 

afval soort aantal m³ aantal ton totaal 

Plastiek 0,5 0,05 171,74 € 

Plastiek 1 0,10 185,35 € 

Plastiek 1,5 0,15 198,96 € 

Plastiek 2 0,20 212,58 € 

Plastiek 2,5 0,25 226,19 € 

Plastiek 3 0,30 239,80 € 

Plastiek 3,5 0,35 253,41 € 

Plastiek 4 0,40 267,03 € 

Plastiek 4,5 0,45 280,64 € 

Plastiek 4 0,40 267,03 € 

Plastiek 4,5 0,45 280,64 € 

Plastiek 5 0,50 294,25 € 

afval soort aantal m³ aantal ton totaal 

KGA 0,5 0,20 618,75 € 

KGA 1 0,40 1 031,25 € 

KGA 1,5 0,60 1 443,75 € 

KGA 2 0,80 1 856,25 € 

KGA 2,5 1,00 2 268,75 € 

KGA 3 1,20 2 681,25 € 

KGA 3,5 1,40 3 093,75 € 

KGA 4 1,60 3 506,25 € 

KGA 4,5 1,80 3 918,75 € 

KGA 5 2,00 4 331,25 € 
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Tegemoetkoming voor afgiftes van Annex I in de haven van Oostende 

      

Categorie BT afgegeven tegemoetkoming   

1 0-500 
1 m³ 5,00 €   

2 m³ 10,00 €   

2 501-1000 
1 m³ 5,00 €   

2 m³ 10,00 €   

3 1001-5000 

1 m³ 5,00 €   

2 m³ 10,00 €   

3 m³ 15,00 €   

4 m³ 20,00 €   

4 5001-10000 

1 m³ 5,00 €   

2 m³ 10,00 €   

3 m³ 15,00 €   

4 m³ 20,00 €   

5 m³ 25,00 €   

6 m³ 30,00 €   

5 10001-….... 

1 m³ 5,00 €   

2 m³ 10,00 €   

3 m³ 15,00 €   

4 m³ 20,00 €   

5 m³ 25,00 €   

6 m³ 30,00 €   
 

3° Er wordt geen aangifte voor Marpol gedaan in de haven 

voor de aankomst wordt er geen aangifte gedaan in het ENSOR systeem zoals wettelijk wordt voorzien 

1. De aangifte wordt vooralsnog gemaakt tijdens het verblijf in de haven 

- Het schip kan geen aanspraak maken op schadeloosstelling als het door de late aanmelding 

vertraging oploopt en langer in de haven dient te verblijven om zijn afval af te geven. 

- Bovenop de aangifte die wordt uitgerekend volgens de hier bovengenoemde tariefplannen, wordt 

er een retributie aangerekend ten bedrage van 445,09 €  bovenop de afvalbijdrage. Dit is 30% van 

het bedrag dat wordt aangerekend voor de afgifte van 1 m³ van de 3 afvalsoorten uit het plan. 

2. De aangifte wordt niet gemaakt ondanks de aanmaning in ENSOR en het schip verlaat de haven zonder 

enige melding te hebben gedaan 

- Het schip wordt gemeld aan SafeSeanet en zal in de volgende haven van aanloop worden 

gesanctioneerd door de bevoegde autoriteiten. 

- Bovenop de aangifte die wordt uitgerekend volgens de hier bovengenoemde tariefplannen, wordt 

er een retributie aangerekend ten bedrage van 1483,63 €  bovenop de afvalbijdrage. 

4° Retributies bij afwijkende registraties in Ensor. 

Indien de aangifte en de afgifte een verschil tonen van meer dan 20% afgegeven afval zal er een retributie 

worden aangerekend voor een bedrag van 364,99 € bovenop de kosten van de aangifte. 

Indien de afvalophaler het afvalontvangstbewijs niet of niet tijdig genereert in Ensor zal er een retributie 

worden aangerekend aan de afvalophaler van 364,99 €.  

Indien het schip (of zijn scheepsagent) het afvalontvangstbewijs niet of niet tijdig doorstuurt aan SafeSeaNet 

zal er een retributie worden aangerekend aan het schip van 364,99 €. 
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5° verklarende woordenlijst 

BT: Bruto Tonnenmaat (zie ook GT: engels voor Gross Tonnage) 

Vast recht: elk schip dient volgens zijn tonnenmaat een vastgelegd bedrag te betalen 

Variabel recht: elk schip van boven de 1000 BT dient een recht overeenkomend met 0,0225 € te betalen per BT 

Personen aan boord recht: per persoon aan boord wordt 1,25€ per dag voor de periode van de reis 

aangerekend. 

Bijkomende bijdrage: wanneer het schip afvalstoffen meldt maar niet afgeeft dient er voor de aangegeven 

soort een minimum bijdrage te worden aangerekend (dit volgens de richtlijn – ieder schip dient minstens 30% 

van de normale bijdrage bij te dragen) Er worden drie klassen aangeduid,: ander afval, KGA en plastiek. 

 

 

Soorten afval Marpol Annex voor de bijdrage: 

- Ander afval: 

B Voedsel afval 

C Huishoudelijk afval  - Papier – vodden (niet vervuild met olie) – glas – flessen – metaal – 

serviezen 

F Operationeel afval – metaal – staal – autobanden – Hout – blikken  

G Dierlijke karkassen 

H Vistuig 

I E–elektronisch afval – wasmachines – elektrische fornuizen – laptops – printers – camera’s -

stofzuigers – broodroosters – elektrisch gereedschap  - medische apparatuur 

- KGA: 

D Bak en braadolie 

E Verbrandingsas 

F Operationeel afval – afgedankte vuurpijlen – oliehoudende vodden – verf – lijm -verfblikken 

– batterijen – printercartridges – brandblussers – solventen – oliehoudende vaten – 

koelvloeistof – TL lampen – kwikhoudend afval – schroefasvet – asbesthoudend afval – afval 

van fumigatie 

- Plastiek:  

A Plastiek 
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Omzetting van Marpol afvalcode naar Euralcodes 

 

 


