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ARTIKEL 1 Definities
1.1 havenbedrijf : Havenbedrijf Antwerpen, nv van publiek recht met maatschappelijke zetel te 2030
Antwerpen, Zaha Hadidplein 1.
1.2 watergebonden olie-incident: gebeurtenis waarbij olie op het wateroppervlak terecht komt of dreigt te
komen.
1.3 olie: minerale en plantaardige olieproducten en derivaten.
1.4 werkleider: persoon die interventie en reinigingsactiviteiten aanstuurt minimaal met opleidingsniveau
IMO 1.
1.5 sweepen: het samendrijven van een olievlek zodat deze mechanisch of met absorbentia verwijderd kan
worden.
1.6 skimmen: het mechanisch verwijderen van olie van het wateroppervlak.
1.7 responstijd: maximale termijn waarbinnen de gevraagde mensen en middelen aanwezig zijn en
operationeel moeten zijn op de plaats van de calamiteit.
1.8 vervuiler: de veroorzaker van een watergebonden oliecalamiteit
1.9 dienstverlener: de opdrachthouder van de overheidsopdracht “dienstverlening bij watergebonden olieincidenten”

ARTIKEL 2 Bepalingen bij bestrijden van watergebonden
olie-incidenten
Voor de bepalingen bij de bestrijding van watergebonden olie-incidenten wordt verwezen naar Hoofdstuk
5.4 van de Havenpolitieverordeningen en Havenonderrichtingen.

ARTIKEL 3 Tarieven
Interventie bij oliecalamiteiten
Omschrijving

Eenheid

Eenheidsprijs excl. Btw

Interventie bij olie-incidenten
Interventie enkel via land

stuk

€ 465,00

Interventie via water en land

stuk

€ 2.650,00

Inzet personeel
Cleaner - overdag

u

€ 62,00

Cleaner - nacht en weekend

u

€ 93,00

Cleaner hoogtewerken - overdag

u

€ 90,00

Cleaner hoogtewerken - nacht en weekend

u

€ 135,00

Werkleider - overdag

u

€ 83,00

Werkleider - nacht en weekend

u

€ 124,00

Hulpboot

u

€ 132,00

Werkschip

u

€ 741,00

Vacuüminstallatie werkschip

u

€ 140,00

Vacuümwagen

u

€ 360,00

HD/HT-reiniger van op het water

u

€ 91,00

HD/HT-reiniger van op de kade

u

€ 159,00

Oliekerende schermen eerste 24 uur

m

€ 57,00

Oliekerende schermen per uur na eerste 24 uur

m

€ 0,33

Skimmer

u

€ 173,00

Adsorberende worsten

m

€ 16,00

Adsorberende doeken en matten

m²

€ 9,00

Chemicaliën

liter

€ 6,00

Oliewatermengsel

m3

€ 76,00

Oliehoudend vast afval

ton

€ 1.625,00

Inzet middelen

Verwerking

Deze prijzen zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 4 Overmacht
Gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden zullen door het
directiecomité van het havenbedrijf worden beslecht.

