
Aan mevrouw Luijten, 
hoofd van de afdeling Binnenvaart en Vaarwegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1‐6
Den Haag
Postbus 20904
2500 EX Den Haag

Betreft: Evaluatie scheepsafvalstoffen waaronder afgifte huisvuil.

Rotterdam, 4 december  2015

Geachte mevrouw Luijten,

Naar wij begrepen hebben wordt er een klankbordgroep opgericht aangaande de evaluatie omtrent
scheepsafvalstoffen  met   daarbij   als   onderdeel   genoemd   de   afgifte   van   het   huisvuil   van   de
binnenvaart. Echter, tot onze grote verbazing lijken ASV en Vibia in dit overleg gepasseerd te worden.
Dit vinden wij een kwalijke zaak.

Beide partijen hebben gezamenlijk een grote achterban bij de standpunten die we hebben. Hierbij
refereren we aan de petitie die de ASV heeft gehouden en in april 2013 is aangeboden evenals aan de
handtekeningenactie van Vibia die in mei 2014 is gehouden. 

Daarnaast heeft Vibia vanaf het begin aangegeven dat samenwerken op dit dossier essentieel is om
te kunnen slagen. De minister heeft op diverse momenten waaronder tijdens het gesprek met Vibia
aangegeven   dat   de   binnenvaart   juist  moet   samenwerken.   Echter   op   deze  manier  wordt   het
onmogelijk  gemaakt  om  een  goede  samenwerking  op  dit  dossier   te  krijgen  wanneer  er  partijen
worden gepasseerd.

Voor een representatieve evaluatie is het tenslotte van groot belang dat er zoveel mogelijk informatie
wordt verzameld. Bij het passeren van zowel de ASV als de Vibia is de kans (gezien de ervaringen uit
het  recente  verleden)  aanwijsbaar  klein  dat  de  uitkomst  zal  kunnen   rekenen  op  draagvlak   in  de
binnenvaart. Daar beide partijen een groot aandeel van de particuliere binnenvaart vertegenwoordigt
die  dit  dossier  aanhangig  hebben  gemaakt   lijkt  het  ons   in  de   lijn  der  verwachting   liggen  dat  die
partijen als volwaardige gesprekspartners betrokken worden bij dit overleg. 

Wij hopen uiteraard dat het niet uitnodigen van onze organisaties berust op een misverstand en zien
dan ook de uitnodiging verwachtingsvol alsnog tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens ASV

fâÇÇ|ät YÄâ|àáÅt
voorzitter ALGEMEENE SCHIPPERS VEREENIGING (ASV)
+ 31 611 88  77 91

Bijlage: inhoud petitie ASV

"Overigens wil de ASV erop wijzen dat het opleggen van (ongefundeerde) nieuwbouweisen aan bestaande schepen
(CCR) leidt tot koude sanering van dat segment schepen waar al een tekort aan is"
http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl * info@algemeeneschippersvereeniging.nl
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Algemeene Schippers Vereeniging
Zwartewaalstraat 37 * 3081 HV Rotterdam

+31611887791 * +31653801460 *  +31653190495
info@algemeeneschippersvereeniging.nl

Bijlage: inhoud  petitie ASV
Binnenvaart weigert mee te werken aan schending Scheepsafvalstoffenverdrag 
(SAV)

korte beschrijving
Bij afgifte van huisvuil voor de binnenvaart bij vaarwegen zal men een (duur) 
abonnement af moeten sluiten, strijdig met het CDNI akkoord. Dat betekent: 

- Onevenredig hoge kosten voor de binnenvaart. 

- Kans op vervuiling omdat, vaarweggebruikers hun afval niet meer kwijt 
kunnen.

Gericht aan Tweede Kamer
behandelend loket Nederland
Wij Vaarweggebruikers van de nationale en internationale (binnenvaart)vloot.

Constateren 

-dat dit in strijd is met de internationale afspraken gemaakt in het SAV (CDNI), 
artikelen 5 en 7. 
-dat de CCR, als beschermer van het CDNI verdrag, in gebreke blijft door dit 
doorgang te laten vinden. 
-dat schippers meerdere keren betalen voor hetzelfde (in hun woonplaats, hun 
havengeld en in vaarrechten in het buitenland). 
-dat hierdoor de weg vrij is voor de ons omringende landen om daar ook dit 
soort heffingen door te voeren

Verzoeken

de minister zich er voor in te zetten dat 

-het invoeren van abonnementen voor afvalafgifte voor onbepaalde tijd 
opgeschort wordt. 
-voor de afgifte van huisvuil geen aparte heffingen worden geheven, naast (de 
bestaande) heffing opgenomen in haven- en liggelden. 
-het inzamelnetwerk voor huisvuil voor de internationale binnenvaart in stand 
blijft dan wel wordt uitgebreid.
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