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BIJLAGE 3  

MODEL VAN MELDINGSFORMULIER VOOR HET RAPPORTEREN VAN GEBREKEN BIJ 

EEN HAVENONTVANGSTVOORZIENING – HAVEN VAN ANTWERPEN 

De kapitein van een schip welke moeilijkheden ondervindt bij het lossen van afval moet onderstaande 
informatie samen met alle ondersteunde bewijsstukken bezorgen aan: 
 

Scheepvaartcontrole in België: Havenbedrijf Antwerpen 

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 
Directie Scheepvaartcontrole 

Franklinbuilding 
Posthoflei 5 
B-2600 Antwerpen 
tel.: +32 3 229 00 30 
fax: +32 3 229 00 31 
e-mail: sc.antwerpen@mobilit.fgov.be 

 

t.a.v. de heer Jacques Vandermeiren 
gedelegeerd bestuurder 
Havenhuis 

Zaha Hadidplein 1 
2030 Antwerpen 
Tel.: +32 3 205 20 11 
E-mail: info@portofantwerp.be 

1 Scheepsgegevens 

1.1  Naam van het schip:       .................................................................  

1.2  Eigenaar of exploitant:        .................................................................  

1.3  Kencijfers of -letters:        .................................................................  

1.4  IMO nummer:        .................................................................  

1.5  Bruto tonnage:        .................................................................  

1.6  Haven van registratie:       .................................................................  

1.7  Vlaggenstaat van het schip:        .................................................................  

1.8  Aard van het schip:       .................................................................  

 Olie tanker  Chemische tanker  Stortgoedschip  Ro-Ro schip  Containerschip 

 Ander vrachtschip   Passagiersschip  

 Andere (specifieer       ........................................................................................................  

2 Havengegevens 

2.1  Land:        .................................................................  

2.2  Naam van de haven of gebied:        .................................................................  

2.3  Ligplaats/terminal naam:        .................................................................  

(bv. Kaai/terminal/steiger)       .................................................................  

2.4  Naam van de havenontvangstvoorziening:       .................................................................  

2.5  Aard van havenverrichting: 

 Lossen   Laden  Scheepswerf 

 Ander (specifieer)        .................................................................  

2.6  Datum van aankomst:       /     /      (dd/mm/yyyy) 

2.7  Datum van voorval:       /     /      (dd/mm/yyyy) 

2.8  Datum van vertrek:        /     /      (dd/mm/yyyy) 
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3 ONTOEREIKENDHEID VAN DE VOORZIENINGEN 

3.1 Aard en hoeveelheid afval voor dewelke een havenontvangstvoorziening ontoereikend was en de 
aard van problemen. 
 

Soort afval 

 

Hoeveelheid 
aangeboden 
voor lossing 
(m³) 

 

Hoeveelheid 
niet 
aanvaard 
(m³) 

 

Aangetroffen Probleem  
Vermeld de aangetroffen problemen 
afhankelijk van een of meer van de 
volgende code letters.  
A Geen beschikbare voorziening  
B Abnormale vertraging  
C Gebruik van de voorziening technisch 
niet mogelijk  
D Ongelegen plaats  
E Schip moet verhalen met vertraging / 
kosten  
F Buitensporige tarieven voor het gebruik 
van voorzieningen  
G Andere (omschrijf in paragraaf 3.2) 

MARPOL Annex I- gerelateerd 
aard van oliehoudend afval: 

   

met olie verontreinigd lenswater 

(bilges) 

                  

oliehoudend residuen (sludge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

oliehoudend tankwaswater (slops)                   

verontreinigd ballastwater                   

aanslag en sludge van het 
schoonmaken van tanks 

                  

andere (gelieve te specifiëren .......)                   

MARPOL Annex II- gerelateerd  
Categorie van NLS1 residu/water 
mengsels van de tankwaswaters 
vóór lossing naar de HOI: 

        

categorie X substantie                   

categorie Y substantie                   

categorie Z substantie                   

andere subtanties (OS)    

MARPOL Annex IV-  
sanitair afvalwater 

                  

MARPOL Annex V- vuilnis:    

A. plastiek                   

B. Voedselrestanten                    

C. Huishoudelijk afval (bv. 
Papierproducten, vodden, 

glas, metaal, flessen, 
bestek, enz.)  

                  

D. Bak- en braadolie                    

E. Verbrandingsas                   

F. Operationeel afval                   

G. Dierlijke karkassen                    

H. Vistuig    

I. E-afval    

J. Ladingresiduen (schadelijk 
voor het mariene milieu – 
HME) 

   

K. Ladingresiduen (niet 
schadelijk voor het mariene 
milieu – non-HME) 

   

MARPOL Annex VI-    

 
1 Vermeld, in paragraaf 3.2, de juiste vervoersnaam van de betrokken NLS en of de substantie aangewezen is als 

verhardend of hoge viscositeitzoals voorzien in MARPOL Bijlage II-verordening 1, respectievelijk §15.1 en 17.1. 
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luchtverontreinigende stoffen 

ozonafbrekende stoffen en uitrusting 
die dergelijke stoffen bevat 

                  

residuen van uitlaatgasreiniging                   

 

 

3.2 Aanvullende informatie met betrekking tot problemen vermeld in bovenstaande tabel. 
 
 
      .......................................................................................................................................  

 

 

 

3.3 Heeft u deze problemen besproken en gerapporteerd aan de havenontvangstvoorziening? 

 Ja  Nee 

Zo ja, met wie (gelieve te specificeren) 

 

      .......................................................................................................................................  

 

 

Zo ja, wat was de reactie van de havenontvangstvoorziening met betrekking tot uw klachten? 

 

      .......................................................................................................................................  

 

 

3.4 Heeft u de speciale eisen met betrekking tot de afgifte van afval gemeld bij de voorafgaande 

aanmelding (in overeenstemming met de relevante eisten gesteld door de haven)  

 

      .......................................................................................................................................  

 

 

 Ja  Nee  Niet van toepassing 

Indien ja, heeft u bevestiging ontvangen over de beschikbaarheid van ontvangstinstallaties bij 

aankomst?  Ja  Nee 

 

4 AANVULLENDE OPMERKINGEN/COMMENTAAR 

 

      .......................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 ...............................................  

Handtekening Kapitein, stempel schip  Datum:         /     /      (dd/mm/yyyy) 

 


