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Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het Vlaams afvalbeheersplan betreffende
de binnenvaart

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING. NATUUR EN LANDBOUW.

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen. artikel 22.32 en 41;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen. artikel 5.2.10.3 en 5.2.10.4;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering. het laatst gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016;
Gelet op het gunstig advies van de OVAM. gegeven op 21 december 2016;
Gelet op het overleg met de Vlaamse minister. bevoegd voor de openbare werken;
Overwegende dat het afvalbeheersplan werd opgesteld door de haven- en
waterwegbeheerders van de havens van Gent en Antwerpen en de waterwegbeheerders nv
De Scheepvaart en nv Waterwegen en Zeekanaal; dat het plan verder werd uitgewerkt in
overleg met de OVAM. het departement Mobiliteit en Openbare Werken. de Vlaamse
Milieumaatschappij en de gebruikers van de havens en waterwegen; dat het plan werd
ingediend op 13 september 2016 via het Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht.
Havenhuis. Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen. in naam van alle betrokken haven- en
waterwegbeheerders. met het oog op het bekomen van een definitieve goedkeuring;
Overwegende dat de geldigheid van het vorige afvalbeheersplan is afgelopen op 31
december 2015; dat de beheerders intussen aan een nieuwe versie hebben gewerkt en alle
bestaande afspraken inzake het inzamelsysteem voor de binnenvaart hebben nageleefd;
Overwegende dat dit nieuwe plan een verderzetting betekent van de bepalingen uit het
vorige plan maar dat het wel grondig werd herwerkt; dat de nadruk ligt op
vereenvoudiging door te verwijzen naar het bestaande CDNI-verdrag voor de definiëring
van heel wat begrippen en het gebruik van standaarddocumenten. alsook naar bestaande
en goed gekende websites voor de binnenvaart;
Overwegende dat gedurende de looptijd van het vorige plan de hele werking van het
inzamelsysteem voor scheepsafval van de binnenvaart werd geëvalueerd en
geoptimaliseerd in samenwerking met de haven- en waterwegbeheerders en
havengebruikers; dat er een structureeloverleg is gestart met de verschillende beheerders
en stakeholders en dat dit Vlaams CDNI-overleg werd ingebed in het Vlaams
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Openbare Werken;

Platform

met begeleiding door het departement

Mobiliteit

en

Overwegende dat het beheer van het inzamelnetwerk van ontvangstinrichtingen
een
blijvend aandachtspunt is opdat enerzijds de dienstverlening voor de binnenvaart
voldoende kwalitatief blijft en anderzijds kostenefficiënt met inachtneming van het
principe 'de vervuiler betaalt';
Overwegende

dat het afvalbeheersplan

voldoet aan de bepalingen van het VLAREMA,

BESLUIT:

Artikell. Het 'Vlaams afvalbeheersplan voor de binnenvaart 2016-2020'wordt goedgekeurd.

Art 2. Dit plan geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020.

Brussel.
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