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1. inleiding

Met voorliggend acceptatiereglement wordt getracht ínzicht te verschaffen in de organisatíestructuur
en de bedrijfsorganisatie van Martens, e.e.a. in relatíe tot de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen
afkomstíg van de scheepvaart en schoonmaakactiviteiten die door het bedrijf bij de industrie worden
verríchL

Voorliggend acceptatíereglement vormt een integraaí onderdeel van de vergunníngsaanvragen die in
het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreíniging oppervlaktewateren worden ingediend.

In hoofdstuk 2 is een lijst van definitíes opgenomen en ín hoofdstuk 3 de organisatiestructuur. In
hoofdstuk 4 wordt in de vorm van fiowsheets de voiledige acceptatieprocedure beschreven van
aanvraag tot en met verwerking, met daarin aangegeven diverse meetpunten. Met deze meetpunten
wordt een optímale verwijdering van de betreffende afvalstoffen nagestreefd. In hoofdstuk 5 en
voígend wordt op de acceptatíe, de verwerkíngsmogelijkheden en de gehanteerde borgíngspunten

nader íngegaan.

Voorliggend acceptatiereglement dient te worden goedgekeurd door de Bevoegde Gezagen. Iedere
gewenste wijziging in het reglement of gewenste aanvuilingen hierop zuilen aan de Bevoegde
Gezagen worden voorgelegd ter goedkeuring.

Op voorhand wordt er rekening mee gehouden dat voor!íggend reglement - na het voiledig
operationeel worden van de opslag- en verwerkirigsfacílteiteri aan de Spanjeweg te Vlissingen-Oost
en de invoeríng van een kwalítelts- en miíieuzorgsysteem - op díverse punten moet worden

aangepast. Het íigt ín de rede dat het acceptatiereglement In de toekomst een geintegreerd onderdeel
zal vormen van de te implementeren zorgsystemen.
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2. Definities

Acceptmt
Functíonarís bij Martens BV met als taak het controleren of een afvalstof voor opslag, opbulken, be-
of veiwerkíng kan worden íngenomen. Daamaast controleert de acceptant of de correcte
veiwíjderíngsmethode voor het aangeboden afval Is gekozen. De acceptant ís verantwoordelijk voor
het toezícht op de naleving van het acceptatiereglement.

Acceprntie
Vooracceptatíe vindt plaats nadat - op basis van de overgelegde gegevens door de aanbieder - wordt
vastgesteld dat aan de acceptatiecriteria van Martens wordt voldaan en de aanleveríng kan
plaatsvinden. Blijkt na aanlevering dat de samenstelling van de partij niet in overeenstemming is met
de eerder verstrekte gegevens dan kan de partij alsnog worden geweigerd.

Definitieve acceptatie van een afvalstof vindt plaats nadat - na aanleveríng - ís vastgesteld dat de
samenstelling van de ingenomen afvalstof overeenstemt met de samenstellng die de ontdoener ín de
aanvraag/melding heeft aangegeven. Bij acceptatie van een afvalstof Is vastgesteld dat wordt
voldaan aan de acceptatieparameters van de diverse veiwerkingsmogeiijkheden en de ín de Wm- en
Wvo-vergunning van Martens opgenomen voorschriften. Definitieve acceptatíe betekent dat op dat
moment ook de feitelijke eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.

Acceprntierniiks
De acceptatietanks zíjn opslagtanks waarin ingezameíde vloeibare afvalstoffen worden gelost. Per
opslagtank wordt ín principe één paiij afvalstoffen ingenomen. Eén partíj kan bestaan uit meerdere
deel partijen c.q. aanleveringen van gelljksoortíge afvaístoffen, zoals bijv. partijen bílgewater

afkomstig van de inzamelschepen.
Aan de hand van analyse van een representatief monster uit de tank wordt bepaald of de totale partij
c.q. deeípartijen voldoet (respectíevelíjk voldoen) aan de geldende acceptatiecrítería en tot definitieve
acceptatie kan worden overgegaan.

Aflaistroomiiiimmer
Een afvalstroomnummer is een door Martens toegekend uniek en geregístreerd nummer aan een
partij gelijksoortig afval met een specifieke ontdoener en locatie van herkomst.

Aiialysemethode
De analysemethode Is een vooraf vastgelegde wíjze voor het bepalen van een analyse parameter In
een afvalstof of een fase van een afvalstof. De analysemethode is vastgelegd in nationale en

intematíonale standaarden

BA-formulier
Bedrljfsafvalstoffen(SA)-formulíer ís een omschrijvingformulIer van de aard en de samenstellng van
de aangeboden bedríjfsafvalstoffen volgens de Provinciale Milleuverordeníng.

Bedrijfsafvaistof
Een bedríjfsafvalstof is een afvalstof díe ontstaat bíj het uitvoeren van bedrijfsactívlteíten. De

afvalstof mag dan niet door het Besluit Aanwljzíng Gevaarlijke Afvalstoffen (SAGA) zijn aangewezen
als gevaarlijk afvaL. Deze aanwíjzíng Is het gevolg van de herkomst van de afvalstof (bijlage 1, lijst
van processen) e%~~f concentratíe(s) van schadelijke componenten ín de afvalstof (bijlage 2, lijst van
stoffen).

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag voor de afvalstoffen in het algemeen, geregeld ín de Wet milieubeheer, Is de
Provincie Zeeland. Het bevoegd gezag voor íozlng van afvalwater ís Rijkswaterstaat, directie
Zeeland. Volledlgheídshalve wordt hier vermeld dat de biologísche behandelíng van het afvalwater
wordt verricht door Delta afvalwater, op basis van een overeenkomst en daarin overeengekomen
'lozingseisen'. Voor het inzamelen van ladingsgebonden oliehoudende afvaistoffen Is de Provincie,
waar de ontdoener zich bevindt, bevoegd gezag.
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Bewerken
Onder bewerken worden handelíngen verstaan die een veranderíng van de fysische samenstelling
van de afvalstoffen tot gevolg hebben.

Bi!geolie
Mengsel bestaande uit 0Iíe("'20%) en water, met verschílende verontreinígíngen, afkomstig uit de
opvangruimte (bilge) onder de machinekamer(s) van het schip.

Bilgewater
Mengsel, bestaande uit water ("'80%) en olíe, met verschillende verontreinigíngen, afkomstig uit de
opvangruímte (bilge) onder de machinekamer(s) van een schip.

Biigeboekje
Een olie-afgifte boekje zoals in artíkel 15.05 eerste lid van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 ís

vastgesteld. Dít boekje moet zijn voorzien van een stempeí van een bevoegde instantíe.

Depot
Een depot is een onderdeeí van de ínstallatie waarin afvalstoffen in afwachtíng van de acceptatie
kunnen worden geplaatst. Het depot kan zijn het Kga-depot voor het plaatsen van verpakte
afvalstoffen of een aantal opslagtanks (acceptatietanks). die alleen de geloste (en nog te analyseren)
vloeíbare afvalstoffen bevatten. De afvalstoffen worden in depot geplaatst ín afwachting van
definitíeve acceptatie.

Geadresseerde
De geadresseerde is de ontvanger van de afvalstoffen, in ons geval ís dít Martens Scheeps- en
industriereiniging B.V., Spanjeweg (Havenno. 8914) te Borssele. Het correspondentíeadres is
postbus 5, 4453 ZG 's-Heerenhoek.

Geieidedoci.merit
Een geleidedocument is het, door het Bevoegd gezag goedgekeurd, transportdocument met 6

(Gevaarlijk afval, artíkel 10.34 Wet milieubeheer met kenmerk WMB) of 4 (Bedrijfsafval met kenmerk
PMV) doordrukvellen met specifieke kleuren. Het geleidedocument wordt opgesteld door de
ontdoener van de afvalstoffen. Bij elk transport naar de verwerkíngsinstallatie dient een

geleidedocument aanwezig te zíjn. Het document wordt door zowel de ontdoener als de transpoiteur
ondertekend.

Gelijksoortige afviilstoffen
Gelijksoortíge afvalstoffen zijn afvalstoffen díe fysisch/chemísch met eikaar overeenkomen en
waarvoor een zelfde verwerkingsmethode van toepassing ís, in de installaties van Martens of bij
derden.

G,,,aiiwlijke aflalstiif

Een gevaarlijke afvalstof ís een door het Besluit Aanwíjzíng Gevaarlijke Afvalstoffen (Stb 663, 8

december 1997) aangewezen afvalstof.

Gevaarlijke stof

Een gevaarlijke stof is een door de Wet mílieugevaaríijke stoffen (Wms) aangewezen product.

Havenontvangstinstallatie
Een havenontvangstínstallatie is een instalíatie voor de afgífte van afvalstoffen afkomstig van
vaartuigen, zoals bedoeld in Artikel 6 líd 1 van de Wet voorkoming verontreínígíng door schepen (Stb
683,14 december 1983).

Landelijk Meldpurit Afvalstofferi(LMA)

Het LMA is het centraal door de províncies aangewezen meldíngspunt voor meldingen voor de

ontvangst en afgifte van gevaarlíjke afvalstoffen, scheepsafvalstoffen en bedrijfsafval (artikel 10.33
Wet milíeubeheer).
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locatie van Iierimmst

De locatíe van herkomst is de locatíe waar de afvalstof ontstaat. Waar mogelijk moet deze locatie
worden aangegeven met straatnaam en -nummer en een postcode. Indíen het onmogelijk is een
straatnaam op te geven kan worden voistaan met een uniek nummer, dat de ontdoener opgeeft

Monster
Een monster is een (kleíne) representatieve hoeveelheíd van een aangeboden afvalstof. De

samenstelling van het monster wordt verondersteld gelijk te zijn aan de aangeboden partíj

afvalstoffen.

Moiistememing
Het proces dat wordt uitgevoerd om monsters uit een partij te nemen.

Moiistervooriiereiding
Het monster ondervindt voorafgaande aan de analyse een monstervoorbereíding. Bij de
monstervoorbereiding wordt het scheidíngsproces van de Installatie gesimuleerd, waarna een analyse
van elk van de fases van de afvalstof kan plaatsvinden.

OG-formulier
Het OG-forrnulier ís een formulíer, zoals bedoeld in Artikel 10.32 Wet milieubeheer, waarín de aard,
eigenschappen en samenstellng van gevaarlíjk afval van bedríjven (Iandlocatíes) worden vastgelegd.
Dít document wordt door de ontdoener opgesteld en ondertekend aan Martens toegestuurd.

Ontdoeiier
Bedríjf dat afval afgeeft aan een inzamelaar of be-/verwerker.

Opl:mlkim
Het opbulken van afvalstoffen is het samenvoegen van gelijksoortige partijen afvalstoffen.

Opslag
Onder opslag wordt verstaan de opslag van afvaístoffen, die niet voor be- of verwerking in de
behandeíingsinstailatie van Martens in aanmerkíng komen en die - al dan niet gebulkt - worden
afgevoerd voor verwerkíng bij derden.

Partij
De hoeveelheid materíaaí die ter beoordeling als eenheid wordt beschouwd.

Pieplio
De Piepho is een instailatíe voor de behandeling van olielioudend afvalwater. Door middeí van
toevoeging van tíxoton (mengsel van fíokkulatíe-, coagulatíemiddelen, kalk en betoniet) worden de
oliedeeitjes uit het water verwijderd. Het oliehoudende slíb wordt afgesclieiden van de waterfase. Het
behandelde afvalwater kan vervoígens worden geloosd. Het verzamelde olíehoudende slib wordt
afgevoerd voor verbranding naar AVR.

Prod m:tie

De productie is een onderdeel van Martens díe belast is met de operationele opslag, opbulken, be- en
verwerking van de afvalstoffen.

Sclieepsaflalstof
Een scheepsafvalstof ís een afvalstof, die ontstaat aan boord van vaartuigen. Deze afvalstoffen
kunnen gebonden zijn aan het transport van ladíng of de machinekamer van het schip. Afvalstoffen
van landactiviteíten díe in bulk per schip worden vervoerd zijn geen scheepsafvalstoffen.

S-formiilier
Het S-formulier ís zowel een ornschríjvingformulier voor scheepsafvalstoffen, zoals bedoeld In Artíl(el
10.32 Wet mílieubeheer, als het transportdocument , zoals bedoeld in Artíkel 10.34 van de Wet
milieubeheer. Het formulier dient eveneens direct als meldingsformulíer voor de afgifte van de

scheepsafvalstof aan de ontdoener, het Bevoegd Gezag (vía het LMA).
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Verwerken
Behandelen van afvalstoffen op een zodaníge wijze dat de chemische samenstelling en
eígenschappen van het oorspronkelijke product worden gewíjzigd.
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3. Orgariis¡;tieschema

JDiractaiir B. Mimiia

--;-- . JSecretariaat! Adm!nistratte
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4. Acceptatieprocedure (f!owsheets L

In de navolgende flowsheets wordt het traject van aanvraag tot en met veiwerkíng van (gevaarlijke)
afvalstoffen schematisch weergegeven. De flowsheets gelden in principe voor alle binnenkomende
afvalstromen.

Naast de verschillende fases ín het traject worden de verantwoordelijkheden van afdellngenl

functíonarissen aangegeven. Verder wordt voor de betreffende fase in kolom documenten nog
aangegeven welke handelingen met betrekking tot het ínvullen van formulieren of registraties
moeten worden verrícht.

Ten aanzien van de gebruikte afkortingen worden de volgende verklaringen gegeven:

VRK
BB
ACC
LAB
PRD
SiC

afdeling verkoop/acquisítie
bedrijfsbureau I secretariaat
afdeling acceptatie
laboratoríum
afdeling productíe (opslag en veiwerking)
schippei1chauffeur

blz. 7 van 33SGS EcoCare, 856.3A, april 199
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5. Algemeen
De acceptatiemogelijkheden van Martens zijn vastgelegd in de milíeuvergunníngen. Martens heeft

een vergunning voor de opsíag, opbuíken en beo/verwerken van gevaarlijke afvalstoffen op
meerdere locaties. HOI-aanwíjzing heeft plaatsgevonden door de Havenschappen Vlíssingen en
Terneuzen, thans Zeeland Seaports.

De aan Martens toegestane actíviteíten bestaan uit het ín ontvangst nemen (inzamelen), opslaan,
opbulken en beo/verwerken binnen de inrichting van gevaarlijke afvalstoffen:

1. Gevaarlíjke afvalstoffen díe íl1 vaarluígel1 vrijkomen, bestaande uit olíe- en chemicalíënhoudende
ladingsrestanten, olle- en chemícalíënhoudende mengsels, olíe- en chemicalíënhoudende water-
mengseis, olíe- en wasvíoeístoffen, sludges, wasvloeistoffen en kga;

2. Oliehoudende- en chemicalíënhoudel1de reststoffen en wasvloeistoffen die vrijkomen bij
schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden bij de industrie;

3. Olierestanten en waswater vrijkomend bij de sanering van ondergrondse olíetal1ks;
4. Afvalwater afkomstig van derden, dat voldoet aan de acceptatiecrlteria voor de eigen

verwerkingsil1stallatíe.

De bedoelíng is vríjwel alle activiteiten bínnen afzienbare tijd te concentreren op de imichtírig aan de
Spanjeweg te Vlissírigen-Oost. De HOI-installatie c.q. het kga-depot te Breskens zal als apart
inzameí-/opslagpunt voor scheepsafvaístoffen (kg a) blijven bestaan.

Marlens heeft een íandelíjk recht voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen. Gedeputeerde Staten
heeft hieivoor vergunning verleend voor de periode tot 1 januarí 2004.

In de navolgende hoofdstukken wordt - ter toelichting op de flowsheets opgenomen in hoofdstuk 4 _
een beschríjving gegeven van de mogelijkheden die Marlens heeft om gevaarlijke afvalstoffen in te
zamelen, te bewaren en te verwerken en welke procedures worden gevolgd, alvorens tot acceptatie
kan worden overgegaan.
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6. Voor.ieningen en middelen

6.1 Irirk:htingeri
In de huidíge situatíe kunnen gevaaríijke afvaistoffen worden ingenomen en/of veiwerkt op meerdere
inrichtíngen. Aan deze inríchtingen zijn de volgende inrichtingsnummers toegekend:

. ScheídepoortRitthem

. 's-Heerenhoek, Stoofweg 25

. HOílBreskens

. Spanjeweg

09961
09964
09975
09968

De activíteiten - voor wat betreft opslag en be-/veiwerking op locaties Scheldepooit en 's-Heerenhoek
- zullen bínnen afzíenbare tijd komen te vervallen.

Martens is aangewezen als havenontvangst (HOI) voor de afgifte van afvaístoffen van vaartuigen. Oe
aanwijzing ís verstrekt door de havenbeheerders van Víissingen en Temeuzen
in de haven van Breskens ís een kga-depot voor de ínname van kga uit de scheepvaart. Deze
voorziening is tot stand gekomen op verzoek van Rijkswaterstaat.
Oe aanwijzing als HOI verplícht Martens de ontvangstinstallatie contínu beschikbaar te hebben voor
de afgifte van scheepsafvalstoffen, díe volgens de milieuvergunningen in ontvangst mogen worden
genomen.

Op de opslag en veiwerkingsínríchting op de locatíe aan de Spanjeweg beschikt Martens over een
dertigtal tanks waarin vloeibare afvalstoffen afhankelijk van het verdere veiwerkingstraject separaat
kunnen worden opgeslagen of kunnen worden opgebulkt tot veiwerkbare partijen. Verder beschíkt
Martens op deze locatie ook over een kga-depot waar afvalstoffen gescheiden naar categorie in
kluízen worden opgeslagen.

602 Irizamelmlddeleri

6.2.1 Vaartuígen

Voor de ínzameling van scheepsafvalstoffen wordt gebruik gemaakt van de in tabel 1 opgenomen
inzamelvaartuígen. Voor het veivoer van scheepsafvalstoffen dienen de inzamelmiddelen te zijn
toegelaten tot dit vervoer op basis van de Wegenververkeerswet, de Wet vervoer gevaarlíjke stoffen
en de bij deze wetten behorende besluíten. Períodiek dienen de schepen te worden gekeurd door de
scheepvaartínspectíe voor het verkrijgen van geldíge ADNR-certífícaten of ontheffngen.

tabel 1 ¡nzame!\fa~rtu¡gell=0
capa,,¡teit.lm'i 1¡""laats brandmerklregistr. nr,nr. Naam

1 Barbara I 488 Terneuzen 3011647 --
3 ßarbara III 88 Terneuzen 138 B Gron 1927

~'1_ Barbara IV 93 VlissinQen 4'7 B Sneek 1928
5 Residu 61 VlissinQen 3009 BOord 1954

AHe ín tabel 1 vermelde inzamelvaartuígen worden gebruikt voor het inzamelen en bewaren van
gevaarlijke atValstoffen en afgewerkte olie uit vaartuigen. De scheepsafvalstoffen kunnen ook zijn
vríjgekomen bij schoonmaakactiviteiten aan boord van schepen.

6.2.2 Voertuígen

Naast de inzamelvaaiiuigen wordt door Martens voor het inzamelen van gevaaríijke afvalstoffen en
afgewerkte olíe, afkomstíg uít vaartuígen en al dan níet afkomstig van schoonmaakactiviteiten,

gebruik gemaakt van de voertuigen (vacuümwagens). Oe in tabel 2 opgenomen voertuígen zijn
voorzíen van geldige certificaten íngevolge de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Oe inzamelvoertuigen
dienen te zijn toegelaten tot het transport over de weg van gevaarlijke stoffen van de klassen 3, 6.1
en 8. Periodiek díenen de inzamelvoertuigen te worden gekeurd.
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tabel 2: ¡nzamelvoeltuigen

nr. Kenteken-
1 SP-82-P8
3 V8-33-FD -
4 8G-OB-SJ
5 VJ-51-YV

In de havens Zierikzee, Colíjnsplaat, Yerseke, Bruínisse, Thoien en incidenteeí Vlissíngen worden

voor de inzamelíng van scheepsafvalstoffen vacuümwagens íngezet
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1. Afvalstromen scheepvaart

Martens heeft een inzamelvergunning voor het inzamelen van alle soorten scheepsafvalstoffen. De
vigerende inzamelvergunning (geldig tot 2004) is verstrekt door Gedeputeerde Staten van Zeeíand.
Met de níeuwe vergunning is een landelijk recht voor de inzamelíng van afvalstoffen van de
scheepvaart verkregen.
Martens heeft een havenontvangstinstallatie voor het innemen van scheepsafvalstoffen. Marlens

heeft thans - in het kader van de HOI-aanwijzíng en de overeenkomsten met SAS. en S.FAV - een
acceptatieplicht voor het innemen van:

1. chemícaliërihoudende scheepsafvalstoffen;

2. oliehoudende scheepsafvalstoffen uit de bínnenvaart.

Voor de onder punt 1 genoemde afvalstoffen heeft Martens de verplichting, als deze ontstaan als
gevolg van schoonmaakactiviteíten aan boord van een schip, direct in ontvangst te nemen.

Afvalstoffen genoemd onder punt 2 worden door Maitens in priricípe bírinen 24 uur na aanmeldírig
irigezameíd.
Als een zeeschip een scheepsafvalstof heeft waarvoor conform Artikel 5 Wws een lozingsverbod
geidt, dan moet Martens de ontvangstinstallatie continu beschikbaar houden.

Martens heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart
(SAB.) voor het inzamelen van scheepsgebonden afvalstoffen. Schepen die de scheepsgebonden
afvalstoffen afgeven (met regístratie van Iídmaatschap van SAB. ín een bilgeboekje) zijn vrijgesteld
van betaling. Het biigeboekje met registratíe wordt afgegeven door de SAS.
Martens heeft ook een contract afgesíoten met de Stichtíng Financieríng Afvalstoffen Visseríj
(S.FAV). Een víssersschip dat onder dít regíme scheepsgebonden afvalstoffen wíl afgeven kan ofwel
aangesíoten zijn bij een visseríjcoöperatie ofwel een jaarabonnement hebben aangeschaft.
Udmaatschap bíj een coöperatie of een jaarabonnement geven de eigenaar het recht op ten minste
éénmaal per week een ongehínderde afgifte van scheepsafvalstoffen. De hoeveelheid per afgifte is
afhankelijk van het vermogen van het schip. De schepen díe in de íoop van het jaar meer dan de
vastgestelde hoeveelheid afgeven moeten extra betalen.

Voor de inzameling van de scheepsafvalstoffen wordt enerzijds gebruík gemaakt van de HOI-
installatie aan de Spanjeweg te Vlissingen-Oost en anderzijds van de ínzamelmiddelen díe staan
vermeld in hoofdstuk 6. Alle ingezamelde scheepsafvalstoffen komen uiteindelijk terecht op de
genoemde HOI-installatie.

7.1 Gevaarlijk 5clieepsafvai

In onderstaande paragrafen worden de belangrijkste gevaarlijke scheepsafvalstoffen nader
gedefiníeerd. ín tabel 3 worden de onderscheiden scheepsafvalstoffen vermeld in samenhang met
de landelíjk gehanteerde afvalstofcode.

7.1.1 Niet ladinggebonden afvalstoffen

Door verschillende oorzaken zoaís lekkage bij de schroefas, reínígíngswerkzaamheden of het

ínnemen van ballastwater kan er in de onderste ruimte van een schíp of in de ladingtanks water
terecht komen. Dit water kan o.a. verontreinígd raken met; afgewerkte olíe, brandstof- en

ladingsrestanten, smeerveUen en reinigíngsmíddelen. Met name ín de zeescheepvaart gaat men er in
toenemende mate toe over de olie-! watermengsels zelf te scheiden. De waterfractie wordt dan na
een bewerkíng geloosd de oliefractie kan dan worden afgegeven aan een inzamelaar van afgewerkte
olíe. De vervoerder kan ook de gehele partíj díe zowel olie als water bevat afgeven aan een ont-
vangstínstallatíe.
Regelmatig moet smeerolíe worden ververst omdat ze verontreinigd raakt of omdat ze haar
smerende eigenschappen verlíest. Door lekkages van de motor of door het aftappen van de olíe ín de
bílge kan afgewerkte olie in het bilgewater terechtkomen.
Afhankelijk van de kwalíteit van de gebruíkte brandstof voor de scheepsmotor kan er een bepaalde
restfractíe (sludge) overblijven. Deze moet uít de brandstoftanks worden veiwijderd voordat er níeuwe
brandstof kan worden ingenomen. Deze fractie kan worden afgegeven aan een ontvangstinstallatie.
Vaak worden deze restanten ook in de bilge overgepompt.
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7.1.2 Ladinggebonden afvalstoffer¡
Veelal blijven el" na het vervoeren van een bepaalde ladíng resten van deze ladíng achter In het
laadruím. Aís de vervoerder van lading wíl wísselen zuílen, ter voorkoming van verontreínigíng van
grondstoffen, deze resten moeten worden veiwíjderd.
De veivoerder kan de laadruimen zelf reínigen en het waswater opslaan totdat het aan een
ontvangstvoorzíeníng kan worden afgegeven. De veivoerder kan het reinigen van de laadruimen

echter ook uítbesteden aan een tankcleaningbedrijf.
De samenstellng van deze afvalstroom hangt af van de soort en hoeveelheíd van de
ladingsrestanten en de gebruikte reinígíngsmiddelen. Als reinigingsmiddelen worden hoofdzakelijk

water/stoom of gasolie gebruikt.

tabel 3. overzicht "cheepsafvalstonen
(coderinet vlg. afvalstolfenlljs, LMA)

CODE CATEGORIE AFVALSTOF CODE CATEGORIE AFVALSTOF

03.02101__
t:eewerkte olie

03.02.111 verpakt vloeibaar afval

03.02.102 Bilgewater/olie 0302112 restanten droge lading-_._-- --
03.02.103 Ladingsresten olie 03.02.113 huishoudeiijk atvai (geen GA)

03.02.104 Bailastwater/olie 03.02.121 Koelvioeistof
-

03.02.105 Waswater/olia 03.02.122 Schroefasvet

03.02.106 Brandstofresten 03.02.131 Poetsdoeken

03.02.107 Ladingsresten/chemicaliën, vloeibaar 03.02.132 Oliefilters --
03.02.108 Ballastwater/chem icaiiën 03.02.133 Emballage --
03.02.109 VVaswater/chemicaliën 03.02.199 overige afvalstoffen

0302110 Vaste afvalstoffen _._-
7.1.3 Kga

Steeds vaker wordt ook kga uit de scheepvaart aangeboden. Bij deze categoríe van afvalstoffen moet
gedacht worden aan olie- en verfresten, poetsdoeken, batterijen, accu's, spuitbussen,
bestrijdingsmíddelen, geneesmiddelen, enz.

Het aangeboden kga dient goed te zijn verpakt in víoeístofdíchte contaíners of kunststof zakken
(polyethyleen). Thans is een systeem in onlwíkkeling van specíaíe dubbelwandige polyethyleen
zakken met een insteekvak voor het S-formulier. Op de HOI-installatie wordt het aangeboden kga
naar categorie opgesplitst en opgeslagen. Voor de gehanteerde categorie-indeling op het kga-depot
wordt veiwezen naar tabel 4.

tabel 4. overzicht kg.

!5~dering (hoofdçiroei:¡ vlg. 'Hamlieldl¡¡ç¡ afv.istofcodes 1995', LMA)
CODE OMSCHRiJVillG

01 zure en neutrale anorganische stoffen in oplossing

02 alkalische anorganische stoffen in oplossing --
03 halogeenarme organische afvalstoffen

04 halogeenrijke organische atvalstoffen

05 atvalstoffen met zware metalen en matalioiden, niet in oplossing

06 atvalstoffen met buitengewone risíco's
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1.2 Vooraanmeldiiig

Bij de vooraanmelding díenen minímaal de volgende gegevens te worden verstrekt en te worden
geregístreerd:

1. naam van het schip;
2. naam agent;
3. L10yds registratienummer! Brandmerk en eventueel bilgeboeknummer;
4. het geschatte vlampunt van de afgegeven afvalstof (met,. of ,,);
5. de hoeveelheíd af te geven afvalstof in liters;
6. de gebruíkelíjke naam van het afval ! samenstellíng of indien relevant íadingsgegevens;
7. proces waarbíj de afvalstoffen vrijkomen;

8. locatie waar de scheepsafvalstoffen moeten worden íngenomen.

Voor de registratie van deze gegevens wordt gebruik gemaakt van het 'vooraanmeldingsformuííer'

dat grote overeenkomsten vertoont met het S-formulier (bijlage 5, mardoc-05).
is sprake van ladinggebonden scheepsafvalstoffen dan kan inzameling alleen plaatsvinden na

goedkeuring van de acceptant.
De acceptant beoordeelt op basis van de verstrekte gegevens en de acceptatíecritería (zie hoofdstuk
11) de aanvraag en bepaalt of meer informatie dient te worden verstrekt of dat monstememing en
anaíyse van de aangeboden afvalstof noodzakelijl, is. Op het moment dat voldoende informatie
aanwezíg is en de opdrachtgever akkoord gaat met de aanleveringsvoorwaarden kan tot

vooracceptatíe worden overgegaan. In principe zal vríjwel altíjd tot acceptatíe kunnen worden
overgegaan, tenzíj in het verdere veiwijderingstraject verwerkingsproblemen worden voorzien.

Volledígheidshalve wordt vermeld dat er op dít punt in de afgelopen jaren nog geen problemen zijn
opgetreden.

Voor bilgewater geldt een vereenvoudigde acceptatieprocedure. Deze scheepsafvalstoffen kunnen
zonder tussenkomst van de acceptant dírect door de schipper of chauffeur worden ingenomen.

1_3 Aanleiiering
Scheepsafvalstoffen kunnen worden ingenomen direct bij de HOI-installatie aan de Spanjeweg of met
vaar- en voertuigen.

Alvorens de scheepsafvalstof wordt íngenomen wordt de betreffende partíj eerst zintuiglíjk
beoordeeíd. Is of líjkt de samenstelling van de partij niet overeenkomstig de eerder verstrekte
gegevens dan wordt in overleg getreden met de acceptant.

De hoeveelheid van de ingenomen afvalstoffen wordt bepaald door het verschil van de inhoud van de
ontvangsttank, van vóór en na de inname van de afvalstoffen. Deze methode wordt gehanteerd bij de
inzamelmiddelen als bij de ontvangsttanks op de HOI-installatie aan de Spanjeweg. De hoeveelheden
van de íngenomen partijen worden geregistreerd in de voorraadboekhoudíng van het inzamelmíddel
of de voorraadboekhoudíng van HOI-inrichtíng aan de Spanjeweg. In hoofdstuk 9 wordt
teruggekomen op de wíjze waarop de hoeveelheidsbepaling geschiedt.

Tíjdens het overnemen van een scheepsafvalstof worden te allen tíjde drie monsters genomen. Alle
drie de monsters worden voorzien van een identíficatie, díe ondubbeízinnig de herkomst van het
monster aangeeft. Eén monster blijft achter bíj de ontdoener. In hoofdstuk 10 wordt nader
teruggekomen op monsterneming en analyse.

Bíj het aanleveren van scheepsafvalstoffen moet het S-formulíer volledig worden íngevuld.

Het S-formulier moet tenmínste omvatten:
1. naam van het schíp;
2. het regístratienummer van het schíp;

3. de vlag waaronder het schip vaait;
4. naam agent;
5. postcode! adres agent;

6. Lloyds regístratienummer ! Brandmerk en eventueel bilgeboeknummer;
7. het geschatte vlampunt van de afgegeven afvalstof (met,. of ,,);
8. de hoeveelheíd afgegeven afvalstof ín Iíers;
9. de gebruíkelijke naam van het afval ! samenstelíing;
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10.proces waarbij de afvalstoffen zijn vrijgekomen.

Het S-formulier wordt door de ontdoener en de ontvanger van de afvalstoffen ondertekend. De
gegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand (database). Períodiek worden met
behulp van deze database de ingezamelde partijen digítaal gemeld aan het bevoegd gezag (via het
LMA). Gedacht wordt aan een digítale koppeling van gegevens - betreffende de inzameling, de
opslag en verwerking en de fínanciële administratíe - om de controlemogelijkheden en de

toegankelijkheid van deze gegevens te verbeteren (zie hoofdstuk 12).

Verschillende aanleveringen kunnen in het ínzamelmiddei worden samengevoegd tot een partij. Een
voorwaarde híerbij ís dat het gelijksoortige afvalstoffen betreft. is geen sprake van gelíjksoortige
afvaistoffen dan víndt geen samenvoeging plaats.

7.3.1 8ilgewater

Bij de ínzameling van bilgewater worden meerdere partijen c.q. aanleveríngen samengevoegd. Iedere
aanlevering wordt apart bemonsterd.
Bíj een gratís afgifte van het bilgewater is de ontdoener verplícht een schrífelijke verklaring af te
leggen, dat het afgegeven bilgewater voldoet aan de voOtwaarden van gratis afgifte (mardoc-01,
bijlage 1). Deze verklaring houdt in dat het afgegeven bílgewater in principe voldoet aan de
afgifteparameters zoals díe zíjn overeengekomen met SAS. en S.FAV. Verder gaat men - door
ondertekening van deze verklaring - akkoord met doorberekening van eventuele extra
veiwerkingskosten, als later uit analyse is gebleken dat de afgifteparameters worden overschreden.
Voor afgiften van zeevaart wordt ín dit kader gewerkt met een zogenaamde kapiteínsverklaríng

(mardoc-02, bijlage 2).
De ingenomen hoeveelheid wordt overgenomen op het S-formulier (formdoc-01, bijlage 5). Het
berekende volume ís bepalend voor de uíteíndelijke afrekening van het verschuldigde bedrag. Met
betrekking tot de binnenvaart wordt door de ontvanger de afgegeven hoeveelheid afvalstoffen in het
bilgeboekje (behorende bíj het betreffende binnenschip) vermeld en geparafeerd.

7.3.2 Overige afvalstoffen

Overíge scheepsafvalstoffen, niet zijnde bílgewater, worden bij inname in pnncipe niet
samengevoegd met andere aanleveringen. Een uitzondering híerop kan alleen worden gemaakt als
sprake is van een vrijwel overeenkomende afvalstromen qua samenstelling c.q. afvalstromen díe in
11et veiwerkingsproces een zelfde verwerkíngsmethode kunnen ondergaan. Er kan alleen worden
besloten tot het samenvoegen van verschillende aanleveringen, wanneer de acceptant daartoe
aanwíjzíngen heeft gegeven dan wel zijn fiat Iieeft gegeven. Het besluit tot samenvoegen van
verscliíllende aanleveringen wordt door de acceptant gedaan op basis van verstrekte informatie door
de aanbíeders bij de vooraanmelding, zonodíg aangevuld met de resultaten van uitgevoerd
laboratoríumonderzoek.

Het berekende volume wordt ook hier overgenomen op het S-formulier. Het berekende volume ís
bepalend voor de uíteíndelíjke afrekening van het verschuldigde bedrag.

7.3.3 Kga

De hoeveelheid Kga dat tíjdens de inzameling van bilge wordt afgegeven, wordt ingeschat. Het
betreft met name oliefiters, poetsdoeken, verfresten e.d. Ook voor kga wordt gewerkt met een
S-formulíer en verzamelstaten. Kga dient te zijn verpakt in vloeístofdíchte containers dan wel

poíyethyleen kunststofzakken. De verpal,king díent te zíjn voorzien van de naam van het schíp.

Op de HOl-nstaliatie wordt het aangeboden kga naar categorie opgesplitst, gewogen en opgeslagen.

In Breskens kan door de schipper tijdens kantooruren kga bij de aanwezige depotvoorzieníng worden
afgegeven. Iedere inname vindt op een zelfde wíjze plaats als hieivoor beschreven. Naast de
genoemde documenten wordt de 'voorraad' aanwezíg in het depot in een logboek bijgehouden.

Op de kade en voor het depot ín Sreskens wordt regelmatig zweivend kga aangetroffen waaivan de
herkomst níet meer is te achterhalen. Dit kga wordt regelmatig verzameld en gesorteerd opgeslagen
in het depot. Het afval wordt geboekt op Rijkswaterstaat die borg staat voor de betaling van de
verwerkingskosten.
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Períodiek worden de onderscheíden categoríeën kg8 van Sreskens naar het centrale kga-depot op de
opslag- en verwerkingsínríchting van Martens op Vlissingen-Oost (Spanjeweg) vervoerd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het Geleidedocument. Het vervoer met een bus vindt plaats
overeenkomstíg de voorschriften van de Wet veivoer gevaarlíjke stoffen.
Om bedrijfseconomische redenen is het niet mogelíjk de kleíne hoeveelheden van Sreskens dírecl af
te voeren naar de (eínd)verwerker, de verwerkingskosten per gewichthoeveelheid zouden dan

onevenredíg hoog zíjn. Combinatie van hel transport is vaak ook niet mogelijk omdat de

afvoerfrequenlie van beíde depots níel of nauwelijks onderlíng zíjn af te stemmen. Ieder transport
gaat vergezeld van het Geleidedocument (formdoc-02, bíjlage 6).
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3. Afvalstromen vim lam:!activiteiten

Bíj de bedrijfsactíviteiten van Martens komen meerdere afvalstoffen vríj díe in de eígen
opsiagvoorzíeníngen op de HOI-inrichting aan de Spanjeweg worden opgeslagen. Afhankelijk van

samenstellng worden deze afval(water)stromen verwerkt in de eígen installatíe dan wel afgevoerd
naar externe verwerkers. Daarnaast kunnen er onder bepaalde voorwaarden door Martens ook
gevaarlijke afvalstoffen worden geaccepteerd afkomstig van derden. In dit hoofdstuk worden deze
afvalstromen afkomstig van land activiteiten nader beschreven en onder weíke condities deze
afvalstoffen dienen te worden aangemeld en worden aangeleverd.

8.1 Gevaarlijke afvalstoffen

In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van de bedrijfseigen actíviteíten van
Martens waarbij gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen. In paragraaf 8.1.3 wordt meldíng gemaakt van
bepaalde afvalstromen - afkomstig van derden - die kunnen worden ingenomen voor verwerkíng in de
eígen behandelingsinstaílatie. In tabeí 5 worden de gevaarlijke afvalstoffen vermeld díe worden
onderscheiden, in samenhang met de landelíjk gehanteerde afvalstofcode.

Tabel 5. Overzicht afvalstoffen afkomstig van I.mlactívltelten
coderlnii vi . 'Handleltli"ii afvalstof""tles 11195', LMA\

CODii AFVALSTOF ,.-
01.05.999 anorganische zuren

02.05.999 anorganische basen~- - --
0306199 vaste, olie-afgeleide stoffen .._-
03.06.301 olie/water/slibmengsels. Industrieel

03.06.302 Slib/olieraffinage-
03.06.399 olie-afgeleide stoffen, siudge. --
0306402 transformatorolie, PCB/PCT-vrij --
03.06403 afvalolie, PCB/PCT-vrij

-
03.06404 olie/watermengsel, halogeen arm -- - --
03.06405 brandstofresten, halogeenarm

03.06499 olie-afgeleide stoffen. vloeibaar

04.06.101 olie/water/slibmengsels, halogeen houdend -- - --
0406.102 oii.scheidersli b, halogeen houdend --
04.06.103 afvalolie, halogeenhoudend

04.06.199 olie-afgeleide afvalstoffen, halogeenhoudend 0.6.9.
-

8.1.1 Industriële reinigiru
Industriële reiriíging omvat een breed scala van activiteiten. Bij de índustríe komt het regelmatig voor
dat - als gevolg van períodiek onderhoud of calamiteiten - cleaníngsactíviteiten moeten worden

uitgevoerd.
Dit kan betekenen dat restanten of sludges uít opslagtanks moeten worden verwíjderd en inwendige
reíníging van de tanks moet worden uitgevoerd, een bíj een calamiteit opgetreden spill moet worden
opgeruimd of verstoppíngen in leidíngen moeten worden opgeheven.
Zowel bij het vervoer te land als over water kunnen zicíi calamiteiten voordoen waarbíj gevaarlijke

stoffen in het milíeu komen. In Zeeland wordt in dergelijke situaties vaak een beroep gedaan op
Martens,
Vanuit de industríe wordt ook regelmatig een beroep gedaan op Martens om olie- of slibafscheiders te
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ontstoppen en daarbij vrijkomende afvalstoffen af te voeren. Inzameling van reguiíere olie/water/slib-
mengsels zoals vermeld als categorie 3 In bijlage 5, op grond van aftíkel 4.3.4.9 van de Provlncíale
míleuverordeníng (Pmv), voorheen vallend onder het 'Sesluít inzameling chemisohe afvalstoffen
(Bica)', worden níet íngezameld.

8.1.2 Saneríng ondergrondse tanks

Verder houdt Maftens zich bezíg met het saneren van .ondergrondse HBO-tanks bij bedrijven en
paftículíeren. Bíj deze activlteít worden restanten HBO en waswater meegenomen. Het bedrijf is voor
deze actíviteit KIWA-geceftíficeerd.
Bíj de saneríng van ondergrondse tanks wordt voldaan aan de eisen die zijn opgenomen in het Besluít
Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT).

8.1.3 Waterige afvalstromen van derden

Naast de opslag en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen díe vrijkomen bij de bedrijfseígen
actívíteiten worden ook gevaarlijke afvalstoffen van derden íngenomen. Het betreft hier alleen
afvalstoffen die kunnen worden verwerkt in de eígen behandelingsinstallatie (Piepho). Het betreft hier
met name (olle-/vethoudende) afvalstromen die vrijkomen bij cleaningsactivíteíten door collega-
bedrijven, díe níet beschíkken over een eígen verwerkingsínstallatíe.

11.2 Vooraanmeldirig

Alle gevaarlijke afvaístoffen van landactívltelten - zowel bij afvalstoffen die vrijkomen bij de eigen
bedríjfsactivíteíten als bij afvalstoffen van derden - moeten vooraf worden aangemeld.
Vooraanmelding gevaarlíjke afvalstoffen vindt plaats door het Invullen van een OG-formuller

(formdoc-03, bíjlage 7) en bij bedrijfsafvalstoffen met BA-formulier (formdoc04, bijlage 8).

Bij interne bedrijfsactlvlteíten doet zích het probleem voor dat de aard van de opdracht - zoals
bijvoorbeeld calamiteiten bij de industrie, verstoppíngen e.d. - onmiddelljk actie vereist. In
dergelìjke situaties wordt het OG-formuller gelíjktijdíg met de uítvoering van de
cleaningswerkzaamheden of achteraf pro forma ingevuid. De velden "'naam ontdoenero-, "'naam

transporteup en "'verwerkep op het aG-formulier worden allen benoemd als zijnde Mattens.

Voor het aanleveren van gevaarlijke afvalstoffen wordt een OG-formulier gebruíkt.

op de formulieren wordt tenminste vermeld:

. de ontdoenel' van de afvalstoffen (voor adresgegevens mogen geen postbusnummers worden
gebruikt);

. de locatie van herkomst waar de afvalstof ontstaat (ook hier geen postbusnummers gebruíken);

. een omschrjving van de samenstelling van de aangeboden afvalstof;

. de afvalstofcode díe op de afvalstof van toepassing ís;

. de te verwachten hoeveelheden;

. uit welk proces de afvalstoffen afkomstig zijn.

Het omschrijvlngformulìer díerit door de oritdoener van de afvalstoffen naar waarheid te zijn ingevuld
en te zíjn ondertekend. Afhankeíijk van de herkomst van de aangeboden afvalstof kunnen aanvullend
analysegegevens worden verlangd.

Als uit de verstrekte gegevens blìjkt dat de aangeboden afvalstof voldoet aan de acceptatiecríteria
(zíe hoofdstuk 11) en daarmee dus ín aanmerkíng komt voor verwerking ín de eigen
verwerkingsínstallatle, dan wordt aan de afvalstof een afvaistroomnummer toegekend. Het OG-
formulìer wordt voor;den van een afvaístroomnummer en door Martens ondertekend en toegezonden
aan de ontdoenel' van de afvalstoffen. Voor (gevaarlijke) afvaístoffen afkomstig uít de índustríële
cleaníng- en calamiteitensfeer geldt in vrijweí alle gevallen een acceptatíeplìcht. De bíj deze

actívíteíten vrijl(Qmende afvalstoffen worden ín principe altíjd afgevoerd naar de Inrichting aan de

Spanjeweg.
Voor externe afvalstromen - d.W.Z. dírecte aanbledíngen van (gevaarlijke) afvalstoffen van derden _
geldt dat deze níel worden geaccepteerd, wanneer zíj niet In de eigen Installatie worden verwerkt.
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8,3 Aanlevering

Alvorens door derden aangeleverde afvalstoffen kunnen worden gelost wordt de betreffende partij
zintuiglijk beoordeeld. Is of líjkt de samenstelling van de partíj níet overeenkomstig de eerder
verstrekte gegevens dan wordt in overleg getreden met de acceptant. Deze bepaalt of tot
vooracceptatie kan worden overgegaan.

Tijdens het overnemen van een afvaístof van derden (externe afvalstroom!) worden drie monsters
genomen. Alle drie de monsters zijn voorzíen van een identifcatíe, díe ondubbelzinnig de herkomst
van het monster aangeeft. Eén monster wordt in handen gesteld van de aanbieder. Voor de door de
werknemers van Martens te volgen procedure wordt verwezen naar paragraaf 10.1.

De verwerkingsínstallatie van Martens is tíjdens kantooruren geopend voor aanlevering per as. Voor
het aanleveren van gevaarlijke afvalstoffen aan de ínstallatíe van Martens gelden de volgende regels:

1. Elke partij moet voorzíen zijn van een volledig en naar waarheíd ingevuld Geleidedocument.

Indíen sprake is van meerdere partijen is voor iedere (deel)partíj een Geleidedocument opgesteld;
2. Bij transport van een gevaarlijke afvalstof onder het ADRNLG moet een gevarenkaart zijn

toegevoegd, die aangeeft welk product wordt getransporteerd en welke specifieke gevaren aan het
product kleven;

3. De tank- of vacuümwagen moet goed toegankelijk zíjn voor het nemen van representatieve
monsters.

De hoeveelheid (m3) van de partij wordt vastgesteld met behulp van een peilstok of peilglas en
geregistreerd in kg op het betreffende Geleidedocument (dw.z de van toepassing zíjnde

formulierenset voor GA dan wel BA). Voor de hoeveelheidsbepalíng (m3 respectíevelljk kg) wordt
vefwezen naar hoofdstuk 9. Het tanknummer waarin de aangeleverde partij wordt geíost wordt
geregístreerd ín de vOOfTaadboekhouding.
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il, Hoeiieelheidsbepaiing

In vrijwel alle gevallen wordt de hoeveelheid van de ingenomen afvalstoffen bepaald door het
verschil ín de aanwezige ínhoud van de ontvangsttank, direct voor en na de ínname van de partij.
Alle tanks zíjn voorzien van een peilstok of peilglas. Dit geídt voor zoweí de tanks van de vaar- of
voertuigen als de ontvangstlacceptatietank op de verwerkíngsinrichting aan de Spanjeweg.
De onnauwkeurigheíd in metingen wordt íngeschat op " 5 %.

Gezíen de vaste delen ín de verscliilende afvalstromen die worden Ingenomen ís er geen goed
alternatief voor een dírecte en nauwkeurige Iioeveellieidsmeting. Een nauwkeuriger niveaumeting in
de ontvangsttanks is techniscli mogelijk, bijvoorbeeld met een ultrasone-tecliniek. Dergelijke
'geavanceerde' rneettecliníeken op een 40-tal ontvangstmogelíjklieden (inzamelmiddelen + aíle

aanwezige tanks op de ínriclitíng) vergen een níet te reclitvaardigen ínvestering.

Het probleem van een nauwkeurige Iioeveellieidsbepaling wordt door belangliebbenden (SAS en
S.FAV. e.a.) onderkend. De Iiuidige bepaling van de ingenomen Iioeveellieid wordt geaccepteerd.

Bij íedere aanlevering wordt de ingenomen of uitgenomen hoeveelheíd geregistreerd. Op de
inzamelschepen en de ínzamelvoertuígen wordt gewerkt met Iiet peílformulier (mardoc-03, bijlage 3).
Op de verwerkingsinrícliting wordt gewerkt met de zogenaamde voorrraadregistratíe. De
voorraadregístratie wordt per tank (mardoc-04, bijlage 4) gevoerd.
Op ieder wilekeurig tijdstip is de voorraad van de verschillende op de inricliting aanwezige

afvalstoffen bekend.

Voor wat betreft de voorraad op de HOI aan de Spanjeweg wordt per tank een nauwkeurige

registratie bijgeliouden:

. Iioeveellieden inkomende en uitgaande afvalstromen;

. aard en samenstelling;

. herkomst/bestemming (intern);

. analyserapporten van uítgevoerd laboratoriumonderzoek;

. verwerkte Iioeveelheden;

. afgevoerde Iioeveelheden naar externe verwerkers.

Maandelíjks wordt de actuele voorraad bepaald op de inrícliting en nagegaan of de ingaande en
uitgaande Iioeveellieden in evenwicht zíjn. Indien dit niet het geval is díent voor het verscliíl een
afdoende verklaríng te worden gegeven.
Voor Iiet opstellen van de stofbalans dient soms een omrekeníng te worden gemaakt van volume-
eenheid naar een gewiclitseenlieid of omgekeerd. In voorkomende gevallen wordt in z'n
algemeenlieid gerekend met een diclitlieid van 1,0 gram/cm'- In het geval dat de diclitlieíd op het
iaboratorium is bepaald, wordt gerekend met de werkelijke waarde.

SGS EcoCare, 856~34, april 199 blz. 22 van 33



t'~, ~~~ SGS EcoCare BV~ ~~~ Envirol1mentai Services

Acceptatie Reglement
Martens Scheeps- en Industriereinigìng B.V.

1 (j, Onderzoek afvalstoffen

In principe worden alle aan Martens aangeboden afvalstoffen voorafgaande aan de inname
onderzocht Híerop gelden enkele uitzonderíngen, te weten: afvalstoffen die duídelíjk visueel
herkenbaar zíjn zoals kga (oliefíters, accu's, batterijen, poetsdoeken, verfresten e.d.), residuen en
waswater díe vrijkomen bij de sanering van HBO-tanl(s of olíe-Ivethoudende afvalwaters die

vríjkomen bij cleaningswerkzaamheden en waar geen enkele reden aanwezig is om aan te nemen dat
sprake is van andere chemische verontreinigingen.

Bij de ínname van een afvalstof worden drie monsters genomen. Alíe dríe de monsters zíjn voorzíen

van een identificatíe, die ondubbelzínnig de herkomst van het monster aangeeft. De monsterpottenl-
flessen worden verzegeld. Eén monster blijft achter bíj de ontdoener.

Na afloop van de inzameling wordt - voor wat betreft een uít meerdere aanleveringen samengestelde
partij bílgewater en voor wat betreft de overíge (scheeps)afvalstoffen de afzonderlijke aanleveringen -
de lading geíost ín één van de acceptatietanks op de verwerkingsinrichting aan de Spanjeweg te
Vlíssingen-Oost
Uít de acceptatietank wordt een doorsnedemonster genomen om te onderzoeken of aan de
acceptatiecríteria wordt voldaan en de partij kan worden vríjgegeven voor verdere veiwerking. De
ínformatie met betrekking tot de aanleveringen waaruít de geioste partij bestaat (S-formulieren,
begeleidíngs-formulíeren) wordt overgedragen aan de afdelíng 'Opslag en Verwerking' op de HOI-

inrichtíng aan de Spanjeweg, die op haar beurt zorgdraagt voor de verdere admínistratieve

verwerking. Tevens worden de bíj de verschillende aanleveringen behorende monsters
overgedragen.

Terzijde wordt hier opgemerkt dat contínu volumeproportionele bemonsteríngen worden uítgevoerd
op de afvalwaterstroom die wordt geloosd op de riolering van Delta Afvalwater. Overeenkomstíg de
overeenkomst met Delta Afvalwater wordt steekproefsgewijs verzameld weekmonster geanalyseerd
op de analyseparameters opgenomen in tabei 9.

Hl. Monsterneming

De monsternemíng van alle aangeboden afvalstoffen voor acceptatie is gebaseerd op de NVN 5860.
De gekozen wíjze van monsterneming ís toegespitst op de meest representatieve methode díe voor
de specífieke afvalstof het beste resultaat geelt. In tabel 6 worden de meest gehanteerde methoden
van monstememing aangegeven.

De monsternemer dient van te voren te bepalen welke wijze van monsterneming van toepassing is
door het beoordeíen van de situatie. De monstememer kan altíjd beslíssen een tweede methode toe
te passen als hij verwacht op die wijze een meer representatíef monster te verkrijgen dan de eerste
maaL.

Tabel 6. Methodes van menslemem in

Type monsIe, Wordlloerlepasl bij:
Leidingmonster Overname bilge, afgifte waswater
Runninamonster Staande opslagtanks ----------
comDosiet (top-, middel en boder~\-- Liggen¡j~ opslag-Iacceptatietanks ._-
Bodemmonster Sludge in tanl(- of vacuümwagens
Steekhevel Yloeibaar afval in vaten of andere verpakkinoen
Sleekschep Vaste en pasteuze afvalstoffen

Direct bij ínname worden van het (samengestelde) mengmonster 3 monsterflessen (250 mI) gevuld.
Alle monsterflessen worden gecodeerd en verz.egeld. Eén monster is bestemd voor de aanbieder, de
twee andere monsters zijn bestemd voor de ontvanger. Deze worden afgegeven op de HOI-inrichtíng
aan de Spanjeweg.

De monsters worden op genoemde inríchting bewaard ín een donkere ruimte bíj
omgevingstemperatuur. Slechts in uitzonderlijke gevallen, in het geval dat bijvoorbeeld bíologische
afbraak moet worden voorkomen, worden de monsters gekoeld bewaard.
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Zowel de monsters als de analyseresultaten worden een bepaalde periode bewaard, De termijnen
voor het bewaren zijn opgenomen in tabei 7.

tabel 1. bewaariermi.inen monsters en anatvseresuitaten
Omschrijving Bewaartermiin
Monsters 1 maand-
Analyseresultaten 5 jaar .

Na het verstríjken van de bewaartermijn worden de monsters en analyserapporten vernietigd.

HL. 2 Analyses

Zoals eerder vermeld worden in principe alle aanleveríngen van gevaaríijke afvalstoffen bemonsterd
en geanaiyseerd. De uítzonderingen hierop betreffen duideíijke herkenbare kga-stromen, waswater
dat vrijkomt bij de sanering van HBO-tanks en olie-Ivethoudende afvalwaters die vrijkomen bíj

cieaningswerkzaamheden en interne aanleveringen waarbij geen enkeie reden aanwezig is om aan te
nemen dat sprake is van andere chemische verontreinigingen.

Voor de overige afvalstromen wordt de te volgen analysestrategie In onderstaande paragrafen
beschreven.

10.21 Bilgewater

De ingenomen bilge dient voor verwerk.íng ín de eígen behandelíngsinstallatíe te voldoen aan de
acceptatie-criteria voor standaardverwerking. Deze críteria zíjn afgeleid van de críteria díe gelden
voor de lozíng van het bedrijfsafvalwater, eísen die gesteld worden aan de oliefractíe ín het recycle-
circuit en hetgeen overeengekomen is met de SAS en S,FAV.

De monsters die bij de verschilende aanleveringen van bilge zijn genomen worden bij de lossíng
afgegeven aan de afd. Opslag en Verwerking op HOI-inríchting aan de Spanjeweg. De monsters

worden ín eerste instantie níet indívidueel geanalyseerd.

Uit de acceptatietank wordt van de uit meerdere aanleveririgen samengestelde partij bilge een
doorsnedemorister genomen. De maximale hoeveelheid van de te onderzoeken partij bedraagt 100
m'- Het doorsnedemonster wordt geanalyseerd op de in tabel 8 vermelde analyseparameters, die
zoals eerder gesteld, zíjn gebaseerd op eísen van Delta Afvalwater BV en de
sameristellngswaarden opgenomen In de contracten met SAB. en S.FAV.

'fabel ¡¡ toetslngswa"rcten bllgew~terr-- '
t""t"ln!lSw.afde

Parali'eter Eenheid an.ly.emethode
-

¡J.iief~se .
Extraheerbare organische haloQeenverbindln en .IEOX\ ~ 1000 mQ/kQ -,

-
ASTM D93/79-VlamDunt " 55 "c

Polychloorbifenylen (PCB's), als EOX " 0,1 m/m% ~ 0,5 ~, mall(Q "'

Watert..e ij
PH 6,5-9,S'- NEN 6411
minerale alie ~ 20 Me/i NEN 6678 ---

NEN 6402EOX ~ 1 Mail
CZV ~ 1000 Mali NEN 6633-

1) na monstervoorbei eidlng
2) percongeneer; 28, 52,101,118,138,153 of 180
3) cf,. Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt 246, december 1993)

Wanneer uit de analyse blíjkt dal wordt voldaan aan de in tabel 8 opgenomen toetsingswaarden dan
kan de partij worden vríjgegeven voor verwerking. Alle aanleveringen waaruit de paitij bestaat zijn
hiermee dan ook geaccepteerd.

Warmeer in het doorsnedemonster één van de analyseparameters de toetsíngswaarde oversChrijdt
dan worden alle monsters van de oorspronkeíijke aanleveringen apart geanalyseerd. In theorie moet
dan in miiiimaal één van de monsters eeii overschrijdíng worden geconstateerd en daarmee de
veroorzaker worden achterhaaíd.
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Wanneer niet aan de toetsíngswaarden voor wat betreft interne verwerking wordt voldaan kan
definítíeve acceptatie in vrijwel alíe gevallen toch píaatsvlnden. In een situatie dat het gehaíte van
een analyseparameter in de YtaterfasE¡ boven de lozingseis Iígt dan wordt de betreffende partij in z'n
geheel afgevoerd naar een exteme verwerker. Volledígheídshalve wordt opgemerkt dat in het geval
de overschrijdíng alleen de oliefase betreft, de be- en verwerking van de partíj plaatsvíndt in de eígen

installatíe.
Een voorwaarde bij defínitieve acceptatie is dat de. extra verwerkingskosten kunnen worden

doorberekend. Bij inname van scheepsafvalstoffen is hier op voorhand reeds ín voorzien. De kapítein
heeft op het moment van ínname namelíjk een verkiaring afgegeven dat akkoord wordt gegaan met
de meeriwsten van verwerkíng in het geval dat de partij níet aan de specificatíes (acceptatiecriteria)
voldoet. De ontdoener wordt schriftelíjk geïnformeerd over het feit dat de door hem aangeleverde
partij niet voldoet aan de geldende acceptatíecriteria en de omvang van de extra kosten voor
verwerkíng .

De ontdoener heeft de mogelíjkheid te trachten zijn onschuld aan te tonen door middel van een
contra-expertise van het verzegelde monster dat bij inname van de afvalstof ís overgedragen. Het
spreekt voor zich dat de verzegeling pas op het laboratoríum dat zal worden belast met de contra-
expertíse, mag worden verbroken. Dít dient duidelijk op het analyserapport te zíjn vermeld.

10.2.2 Overige (gevaarlijke) scheepsafvalstoffen
In tabel 9 staan de voor starijaardverwerking in de eígen installatíe geldende acceptatie-criteria
vermeld voor de overige gevaarlíjke scheepsafvalstoffen, níet zijnde bilgewater. De partij kan alleen
ín eigen ínstallatie worden verwerkt als de in de tabel opgenomen toetsirigswaarden (m.b.t. waterfase)
c.q. de lozingseisen niet worden overschreden. Op basis van de verstrekte voorinformatie en
zintuiglíjke beoordelírig van de partij kan worden gekozen voor een beperkter analysepakket of het
geheel achterwege laten van analyses. Als sprake is van bijvoorbeeld níet-verontreínigde en

bekende ladingsrestanten ís het níet zinvol te controleren op alle in tabel 9 genoemde parameters.

Is - in verband met een overschríjdirig van de acceptatie criteria voor interne verwerking - externe
verwerkíng noodzakelijk, dan zíjn de acceptatievoorwaarden van de verwerker bepalend voor de
keuze van de analyseparameters en de te hanteren toetsíngswaarden. In samenspraak met de

externe verwerker wordt voor een mogelíjke acceptatie de te hanteren analysestrategie opgesteld.
Voldoende voorínformatie over mogelijk voorkomende verontreinígingen in de betreffende afvalstof is
essentíeel voor de keuze van de te analyseren parameters op het monster. Afhankelíjk van de

herkomst kan ook worden besloten aanvullende analyseparameters te onderzoeken.

Tabel 9 Toetsingswaa'dem waterfase --
Parameter toets! ngswaarde Eenheid analysem ethode

N-Kjeldahl '" 250 mg/i NEN-ISO 5663

PH 6,5 - 9,5 mgll NEN6411
Sulfide '" 10 mo/l NEN 6608- -
minerale olie '" 20 mg/i NEN 6678

I-ElTEX '" 50 mail NEN 6407-
Pak's (16-EPÃ\ '" 5 ---e-~ VPR C 88-11 -_.-
EOX '" 1 mg/i NEN 6402
Chroom '" 1 mg/i NVN 5770/NEN 6426
Nikkel '" 1 mg/i NVN 5770/NEN 6426
KODer '" 1 mail NVN 5770/NEN 6426-
Zink '" 1 mg/i NVN 5770/NEN 6426
Arseen '" 1 mg/i NVN 5770/NEN 6426

~!"ium '" 1 mg/i NVN 5770/NEN 6426
Lood '" 1 mo/l NVN 5770/NEN 6426
Kwik '" 1 mg/i NEN 6445-
Zilver '" 1 mg/i NVN 5770/NEN 6426

De analyses wor'den uitbesteed aan een extem laboratorium. De resultaten van de analyse zijn
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bepalend voor definitieve acceptatie en/of de uiteindelijke tariefstelling.

10.2.3 Gevaarlíjke afvalstoffen van landactiviteiten
Gevaarlijke afvalstoffen afkomstíg van landactiveíten betreffen in alle gevallen afvalwaterstromen díe
vrijkomen bij cleaníngswerkzaamheden. Deze kunnen zíjn vrijgekomen bij eigen bedrijfsactiviteiten of
bij cleaningswerkzaamheden uitgevoerd door derden.

Bíj afvalwaterstromen díe zijn vríjgekomen bij bedrijfseigen activiteiten zijn er twee situaties:
1. afvalwaterstromen die alleen zijn verontreínigd met andere stoffen zoals olíën/vetten en stof/vuii;
2. afvalwaterstromen die zíjn verontreinígd met proceschemicalíën.

Eerst genoemde afvalwaterstromen worden ín príncipe níet nader onderzocht. De onder punt 2
genoemde afvalstromen worden geanaíyseerd op de parameters die krítiscli kunnen Iíggen ten
opzichte van de lozingsparameters (tabel S) en aanvullend op de gehaltes van voorkomende
proceschemicalíën, voor zover deze van belang zíjn voor de uiteindelijke verwerking van de partíj.

Gevaarlíjke afvalstoffen afkomstíg van derden worden alleen geaccepteerd als deze kunnen worden
verwerkt in de behandelíngsínstallatie van Martens aan de Spanjeweg, m.a.w. er díent te kunnen
worden voldaan aan de lozingseisen (tabel S). Hierover díent duídelíjkheid te bestaan voordat
aanlevering van de partíj kan plaatsvinden. Bij aanlevering van partijen van derden worden de
reguliere wegen gevolgd, te weten aanmeldíng middels het OG-formulier en het overleggen van
eventueel gewenste gegevens betreffende een uitgevoerd laboratoríum onderzoek.
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11. Acceptatie

De hoeveelheid van de aan te íeveren partíjen afvalstoffen ís afhankelijk van de capacíteit van het
ínzamelmiddel. De maximaal te lossen hoeveelheid op de inrichting is afhankelijk van de opslag
capacíteit, díe ten behoeve van de opslag, opbulken of be-lof veiwerking ter beschíkking staat. Zowel
qua inname aís opslag ligt de maximale hoeveelheid op ca. 500 m3 Bij grotere hoeveelheden kan
worden gekozen voor uitbesteding in de vorm van het inhUren van een lichter en exteme veiwerking.
Vooraf wordt in overleg met de afdeling acceptatie van Martens de maximaal aan te leveren
hoeveeíheíd vastgesteíd en het tijdstip van levering.
In onderstaande paragrafen wordt over zaken betreffende acceptatie nader ingegaan.

11.1 Silgewater

Na de ínzameling c.q. de ínname van biígewater verkeeri de betreffende aanlevering zích in het
stadíum van vooracceptatie. Als geen van de geanalyseerde parameters ín het doorsnedemonster uít

de acceptatíetank - noch in de waterfase noch in de olíefase - de toetsingswaarde (zie tabel 8)
overschríjdt, wordt de partij vrijgegeven voor verdere (ínteme) veiwerking.
Alle indíviduele bilge-aaníeveríngen die deel uit maken van de geloste partij zíjn hiermee ook

definitief geaccepteerd.

Worden de acceptatíecriteria (toetsingswaarden opgenomen ín tabel 8) wel overschreden dan worden
de monsters van de verschillende aanleveringen separaat onderzocht.

De aanbíeder die verantwoordelíjk is voor de overschrijdíng van de betreffende analyseparameter kan
op deze wíjze worden achterhaald.
De veroorzaker wordt belast met de extra verwerkingskosten, zoals reeds bíj ínname tussen

ontdoener en inzamelaar/verwerker werd overeengekomen. De partij is op dat moment definitief
geaccepteerd.

De ontdoener heeft de mogelijkheid zijn onschuld aan te tonen op basis van de resultaten van een
contra-expertise op het monster dat bij hem bij inname verzegeld is achtergelaten.

11.2 Overige scheepsafvalstoffeii

Na ínname verkeert de betreffende aanlevering in het stadium van vooracceptatie.
Definítieve acceptatie van de partij vindt in feite pas piaats nadat het laboratoriumonderzoek heeft
uítgewezen dat de acceptatiecríteria níet worden overschreden.
Worden de toetsingswaarden opgenomen in tabel 8 en/of tabel 9 overschreden - hetgeen uit de
verstrekte gegevens bij de vooraanmelding niet kon worden veiwacht - dan worden de meerkosten,
verbonden aan ín- dan wel noodzakelijke externe veiwerking van de partij doorberekend.
Doorberekening van eventuele extra veiwerkingskosten werd bij ínname reeds tussen de ontdoener
en de veiwerker overeengekomen. De partíj ís op dit moment definitief geaccepteerd.

De ontdoener heeft de mogelijkheid zijn onschuld aan te tonen op basís van de resultaten van een
contra-expertise op het monster dat bij hem bij inname verzegeld is achtergelaten.

In meerdere gevallen zal laboratoriumonderzoek geheel achteiwege kunnen blíjven, zoals

bíjvoorbeeld bij inname van ladíngsrestanten van bekende samenstelling en waarvan ladingspapieren
kunnen worden overlegd. Laboratoriumonderzoek is in dergelijke gevallen vaak níet zinvol omdat
aanwezíge gehaltes níet reievant zíjn in het gekozen veiwerkingstraject. Dergelijke partijen worden bij
inname ín feite ook direct geaccepteerd.

11.3 (Gevaarlijke) afvalstoffen afkomstig van lam:lactivlteiteii
Bíj de bedrijfseígen activiteíten van Martens (cleaningsacliviteiten en saneringen ondergrondse tanks)
komen afvai(water)stromen vrij, die dírect worden opgeslagen in een van de acceptatietanks op de
HOI-inrichting aan de Spanjeweg.
Bij zowel calamiteuze als reguliere schoonmaakwerkzaamheden wordt bij gevaarlijke afvalstoffen
gewerkt met het OG-formulíer en bij bedríjfsafvalstoffen met het BA-formulier. Bij transport wordt
gewerkt met het van toepassíng zijnde Geleidedocumerit. Bij calamiteuze situaties kan er vaak riíet
aan worden ontkomen dat pas tíjdens of na uitvoering van de werkzaamheden het OG-formulier kan
worden ingevuld!

SGS EcoCare, 85,34, april 199 blz. 27 van 33



t'~,~~~ SGS EcoCare B.V.~ ~~~ Environmenta! Services

Acceptatie Reglement

Martens Scheeps- en Industriereiniging BV

Síj afvalstromen afkomstíg van cleaningsactíviteíten is acceptatíe feitelíjk níet aan de orde, de
betreffende afvalstroom Is namelíjk onlosmakelíjk verbonden aan de acceptatie van de cleaníngs-

opdracht. Op basís van beschíkbare informatíe, eventueel aangevuld met de analyse van krltísche
parameters, wordt gekozen voor interne dan wel externe verwerking, Met krítísche parameters

worden stoffen bedoeld die op grond van product- of productíegegevens in de betreffende
afvalstroom kunnen worden aangetroffen.

Met betrekking tot afvalwaterstromen díe worden aangeboden door colíega-cleaningsbedríjven dient
te allen tijde vooraf een OG-formulíer en eventueel een analyserapport te worden overlegd. Er wordt
alleen tot vooracceptatie overgegaan wanneer de aangeleverde partij ín de eígen
behandelíngsinstallatie kan worden verwerkt.
De partíj is defínitief geaccepteerd als deze - zo nodig op basis van aanvullend laboratoríum-
onderzoek op de lozingsparameters (tabel 9) - wordt vríjgegeven voor inteme verwerking.
Blíjkt achteraf dwz. na aanleveríng dat toch níet aan de acceptatie-/lozíngscríteria kan worden

voldaan dan wordt in overleg met de aanbieder de partíj afgevoerd naar een externe veiwerker. De
gemaakte kosten worden bij de aanbieder in rekeníng gebracht.
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12, Administri:tie/Registri:tie
De administratie van de aaníeveringen van scheepsafvalstoffen wordt verricht In een database díe
ontwíkkeld ís In opdracht van de branche-organisatie (VOMS). Deze database bevat overeenkomstíge
velden als het S-formuíìer. Vanuit deze database worden de meldingen dlgítaal aan het LMA verricht.

Thans vindt de reglstratíe en adminístratíe van overige gegevens - betrekkíng hebbend op de
vooraanmeiding, de vooracceptatie, uitgevoerd laboratoriumondeiLoek, de voorraadboekhoudíng,

landstromen etc. - nog handmatíg plaats. Onderzocht zal worden wat de mogelijkheden zijn deze
gegevens eveneens digitaal op te slaan, met als opties een koppeling met de hiervoor genoemde
database dan weí een koppeíìng meet een nieuw te ontwerpen database. Los van de uiteíndelijke
keuze, geldt voor beide opties dat nog een zorgvuldíge informatieanalyse zal moeten worden
uitgevoerd ,
Het globaal-ontwerp van de database zal índlen gewenst worden besproken met de Bevoegde
Gezagen alvorens tot de bouw van het systeem wordt overgegaan.

Vooralsnog worden de voígende gegevens deels In eerdergenoemde database en deels op papier
bijgehouden:

ingaande stromen:
. naam, adres en woonplaats ontdoen er;
. naam, adres en woonplaats transporteur;

. locatie van herkomst;

. datum ontvangst (i.c. weigering);

. hoeveelheíd (kg/tonnen);

. omschrijving aard en samenstelling;

. reden weigering (índien van toepassing);

. een analyserapport (indien van toepassíng);

. afvalstofcode en categoríe volgens PMV;

. plaats binnen de inríchting waar de afvalstof wordt opgeslagen (tanknummer, kluísnummer);

. datum en bestemming bij eventuele verplaatsingen binnen de Inrichtíng;

. het taríef en het bedrag dat Is ontvangen.

uitgaande stromen:
. naam, adres en woonplaats geadresseerce;

. naam, adres en woonplaats vervoerder;

. afleveradres;

. datum afvoer;

. hoeveelheid (kg/tonnen);

. omschrijving aard en samenstelling;

. analysegegevens (bijvoorbeeld analyserapport) dan wel product/procescertiflcaten;

. afvalstofcode en categorie volgens PMV;

. uít welke tanklopslagvoorziening de partij afkomstig is;

. het bedrag dat is betaald of ontvangen.

Voor wat betreft de opslag van de afvalstoffen:
. het gebruikte materiaal bij ompakken en eventueíe hulpstoffen;

. de exacte positíe van de aanwezige afvalstoffen (tankno.) op de inríchting;

. verklaring optredende verschllíefl ín kílogrammen of íiters.

Voor wat betreft de verwerking van de afvalstoffen:
. de hoeveelheid verwerkte afvalstoffen;

. de hoeveelheden deelstromen die ontstaan bíj de verwerking van de afvalstoffen;

. de optredende verschíllen ín kilogrammen en/of liters;

. een verwijzing naar eventuele analyserapporten van de diverse deelstromen,

De op te zetten database dient aan de volgende systeemeísen te voldoen:
een mogelijkheid tot vastlegging van de bewegingen van de afvalstoffen binnen de inrichting;
registratie waar een partíj zich op welk moment bevindt/bevond;
het genereren van overzicl.ten met betrekkíng tot voorraad, massabalansen en verband tussen de
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goederen admínístratíe en de fínanciële administratie.

Naast bovenvermelde registraties zal op de inrichtíng een milieulogboek worden bijgehouden. Dít
mílieulogboek zal tenmínste het volgende bevatten:

. een exemplaar van alle vigerende vergunningen met bijbehorende bijlagen;

. een exemplaar van de goedgekeurde acceptatieprocedure;

. gehanteerde methoden voor en frequentie van bemonsteringen;

. een regístratie van alle in de vergunning voorgeschreven controles, keuringen en metingen. Ook

de daaruit voOitvloeiende werkzaamheden zoals reparatie etc. worden geregistreerd. Bij deze
registratie worden datum, plaats bínnen de inrichting en de naam van de uitvoerende
persoon/instantie vermeld;

. afschríften van alle ínstaílatíe- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en
analyseresultaten die bíj de vergunningen zijn genoemd;

. een regístratíe van de jaarlijks gebruikte hulpstoffen;

. een registratíe van jaarlijks gebruikte elektricíteit en water;

. een registratíe wanneer buíten normale werktijden gewerkt wordt (datum, tíjdsstippen en tíjdsduur);

. een regislratíe van opgetreden calamiteíten.
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13. AElm¡;priikelijkheid

13.1 Algemeen
Voor het aanleveren van afvalstoffen aan de installatie zijn een aantal rechten en plíchten
vastgelegd.

Veiligheíd
De transporteur van de afvalstof ís verplicht zich te houden aan de door Marlens vastgesteld
algemene veilígheidsmaalregelen. Op borden bij de ingangen van het terrein is aangegeven welke
veilíglieidsmaatregelen in acht moeten worden genomen.

Aanvullende veiligheid
Als voor het lossen van de afvalstoffen extra maatregelen noodzakelijk zíjn om het personeel enlof

installaties van Martens te beschermen dan zal Martens de kosten hiervoor doorberekenen aan de
klant.

Schade
De ontdoener of veivoerder is aansprakelijk voor de schade die Martens of derden Iíjdenl zullen
lijden, veroorzaakt door hem, zíjn personeei, het door hem gebruikte materieel, alsmede de
aangevoerde afvalstoffen, tot het moment van acceptatie.

Overdracht eigendom
Het eígendom van de afvalstof wordt overgedragen aan Martens, nadat Marlens de afvalstof definítief
heeft geaccepteerd. Definítieve acceptatie heeft plaatsgevonden wanneer is vastgesteld dat de
samenstellng van de partij in overeenstemming Is met de eerder verstrekte gegevens. E.e.a,
betekent dat aan de acceptatlecríteria voor ínterne verwerkíng dan wel exteme verwerking wordt
voldaan.

Terugname
Als na de lossing van de afvalstof blijkt dat de afvalstof niet overeenkomt met de vooraf verstrekte
Informatíe en extra kosten moeten worden gemaakt voor de verwerking, dan heeft Maitens het recht
de vooracceptatie ongeldig te verklaren. De acceptatie zal dan opnieuw moeten plaatsvínden aan de
hand van de gegevens van de níeuwe situatíe. In het uiterste geval kan de ontdoener worden
verplicht de afvalstof terug te nemen. Zo mogelijk kan Martens zorgdragen voor (externe) verwerking.
Aíle hieivoor te maken kosten zullen worden verhaald op de ontdoener. Wordt akkoord gegaan met
de meerkosten dan wordt de partij alsnog definitief geaccepteerd,
De aanbieder heeft de mogelijkheid zijn onschuld aan te tonen door middel van een contra-expertise
van het verzegelde monster dat bíj ínname bij hem is achtergelaten.

13.2 Bilge
Voor het ovememen van de bilge tijdens de bílge-inzameling gelden afwijkende regels omdat
meerdere aanleveringen kunnen zijn samengevoegd. Deze regels zíjn:

Overdracht eígendom
De overdracht van het eígendom van aangeleverde bilge, en andere gratis at te geven
scheepsgebonden afvalstoffen, heeft plaatsgevonden direct na ín ontvangstname van de
scheepsafvaístoffen ín het ínzamelmiddei. Wanneer uít analyses blíjkt dat in de samengestelde partíj
één of meerdere parameters de geldende toetsingswaarden voor bilge worden overschreden dan

worden alle genomen monsters bíj ínname separaat geanalyseerd.

Verklaring
Door het ondertekenen van het S-formulier - met daarop ingevuld de juiste codes - en een aparte
verklaring - verklaart de ontdoener dat de afgegeven scheepsafvalstoffen voldoen aan de
specificatíes voor bílge en andere gratis af te geven scheepsafvalstoffen.

Schade
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Indíen na analyse van het verzegelde monster, genomen bíj inname, blíjkt dat een bepaalde
ontdoener, ondanks de schriftelíjke verklaring, een afvalstof heeft aangeboden díe niet aan de
specificaties voor gratís afgífte voldoet, ís de ontdoener aansprakelíjk voor alle schade díe daar uit
voortvloeít. Deze schade kan bijvoorbeeld zíjn het vemietígen van de ínhoud van de bilgeboot of de
inhoud van de depottank op de inrichting aan de Spanjeweg , tegen een afwijkend tarief.
De aanbieder heeft de mogelíjkhei(j zíjn onschuld aan te tonen door middeí van een contra-expertise
van het verzegelde monster dat bij inname bij hem is achtergelaten.
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14. SIi:it!:e¡:a!irigen
op alle overeenkomsten aangaande de acceptatie van afvalstromen is - buiten de door Martens
gehanteerde Algemene Voorwaarden - de regelgeving van toepassing zoals opgelegd door de
verschillende overheden, zoals de van overheidswege vastgestelde wettelijke voorschrifen op het
gebied van mílieuhygiëne en transport.

In gevallen, waarin dít reglement niet voorzíet beslist de Acceptant.

Dít reglement treedt ín werking na goedkeuríng van de Bevoegde Gezagen en veNalt zodra een
vemieuwde - door de Bevoegde Gezagen goedgekeurde - versie in werking treedt

Naar verwachting zal bínnen een periode van 2 jaar een kwaliteits- en milíeuzorgsysteem (iSO 9002
respectíevelijk LSO 14010) bij Martens BV worden geïmplementeerd. Acceptatíe en regístratie
zullen een onderdeel vormen van de op te zetten systemen
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bijlage i, manlcic-€Ji: Verklaring gratis afgife scheepsafvalstoffen
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VERKLARING GRATIS AFGIFTE VAN AFVALSTOfFEN UII RE BINNENVAARL
EN VISSERIJ

Ondergetekende,... . ...... . ............. ......... . (naam afgeved

Wenst zich door afgifte aan Martens scheeps- en industriele
reiniging B.V. gratis te ondoen van afvalstoffen afkomstig

van:............................................. (naam vaartuig)

o Binnenvaart ·
o Visserij *
En verklaart:

1) In het bezit te zijn van een DilgeDoekje

2) Te handelen volgens de voorwaarden voor gratis afgifte
ui t de scheepvaart

3) Dat de af te geven afvals toffen voldoen aan de normen
voor gratis afgifte uit de scheepvaart zoals gesteld
in de afgifte voorwaarden.

Aldus opgemaakt,

00. . . , 0 0 . . , 0 0 . " . . . . , . . 0 . 0 0 , . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . Plaats, datum)

" ~ . 0 , . . . . 0 . 0 0 . . 0 0 " . . 0 0 . . . . . 0 0 0 . 0 . 0 , . 0 . . . 0 0 0 . , , . 0 Hand tekening
afgever)

":1
*~ aankrui zen hetgeen van toepassing.



bijlage 2, man:loc-(J2: Kapiiei¡¡s\feridaring

emartenb Scheepb- en :5ridubtriereiniging c:.9J.
MA!NTENANCE OF SHiPS - INOUSTRIAl SERVICES

TELEFOON OL 105-1775 - FAX Ol 105-2442 . POSTBANK ')54:'K . BANK: ABN.AMH.O (¡OES
STOOFWEG 25 - 4453 C'T 'S-HEERENHOEK POSTBUS 5 . 4453 ZG 'S-HEERENHOEKACCEPTATIEFORMIER afvalstroomnurer:

DATU (date)
NAA SCHIP (name vessel)
NAA AFAL (name waste)
HOEVEELHEID (quantity) m'
AFKOMSTIG PROCES (proces)

Er wordt wel/niet separaat olie afgegeven (separate olie
discharge possible)
Bevat het afval vreemde stoffen (contains other wastes) ? Ja nl.,

MONSTERS GENOMEN, ORGANOLEPTISCH ONDERZOEK GEDAA, bij z ,

CHAUFF/SCHIPPER (chauffeur!skipper):
VERDER PERSONEEL (other persons)

o COMBI (h.p./vacuurn) 0 VACUUAGEN (vacuumwagen)
o HOGE DRUK INST. (high presure inst)
o ANER MATERIAA (other materiaIs) ,

VERTREK BASIS (departure base) :
WERKTIJD (working hours ),-
AAOMST BASIS (arrivel base ),
BIJZONDERHEDEN (particulars ) ,

Ondertekende, afgever van bovengenoemde afvalstoffen,
verklaart,dat bovenstaande gegevens goed zijn ingevuld, en
gebruikt mogen worden voor het bepalen van de
verwerkingsmethode, en het maken van een offerte. Als later
blijkt, dat bovenstaande gegevens niet juist zijn, zal de
daaruit voortvloeiende meerprijs door de afgever aan Martens
scheeps en industrie reiniging worden vergoed.
With this signature, the diseharger declares, that above
mentioned is correct, and that an offer and the purification
method can be made upon this 0 If later appears, that above
mentioned is not correct, than the costs, which have to be made
because of this, will be paid by the discharger to Martens
scheeps- en industrie reiniging BoV 0

Handtekening ontvanger Handtekening afgevernaam: naam~
VERWERKINGSGEGEVENS gelost, datum:

gelos t in tank nr:
analyssraport nr: bestemming afval:

verwerkingsda tur:

FACTUUGEGEVENS fae t nr,
bedrag, faet datum:
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bijlage 5, formdoc-01 ; S~fQntl~gstme!d¡flg van de overdracht van scheepsafvatstoffen
Receptioii íoini of the discharge of waste hom Sliips

Wonnulier S 1)

Vergunninghouder: dit formulier zenden aan
hel1.andelijk Meldpunt Afvalstoíien, Postbus 241, 3440 AE \Noerden.
Het íormuiim inzenden binnen gedumnde de telTnijn die is bepaald in de
Pmvinciale Milieuv8mrdening van uw provincie.

LL .~.l.__ ._I--_.J._._._LLLêJ.~ ..L._~.l__I_L J
1. Afvalstroomriummer

Filenumber
2. Naam~ãfgevimcfsch¡p

.."."J;JamiLLqi.scliatgiQ.y"e,s"~e!~_.Vlag .
fl,ag.____,_____.___
Naam scheepsagentlrePer
NanJ~ß.DlEQin9 agelijJowil~m.___ _..~..~____ . .__~~_~~......___

Postcode/adres
Area code/address
Zeeschl¡;"ITöyds Røglstrãi/eöûlñirïâl/Bral1dmerk
§.?avess§lJ:l2YQ.~J3.§lster nurnIJ8f/S~!Rt~~tratjQQJ~,~_" ___
Binnenvaartchip $cheepsliummerlSrandmerk
lnla.nd craft.§ll.eg~~tration n~_~ ....._._._
3" Code f.aam vaf! het afla! "'"'-~Oe\leell1e¡d

~.~.__. Name of th.e.~"aste ""'_~__.~_..._ Ouantl

---- Draagvtlrmoge'it'¡ri" tormen

l2ns d8aq~~e!gbL__._ ." ___.__

"-"----------.--~..Täñksch¡po---
Tank vessGi~---~"-~ ----

~.."._.
o

Wimpúnf~ëomponenten~-.....-.
F1ashpoinL Q.Qonents "'._",,~

'%'--"~VerW¡ideringsw¡jze
"% _~._~". B.emoval.t~aQ.

m3 oe
.____~._..~ ,_"..___ oe

m3

m3 oe

4.. ¡jaturn .i,,'¡'lgill. fjiff;i-- - ~

_ Oal. of '!.£h.?r£ Nim/di :._~..

5. Oowong.lmidò.¡

Mea,ris of reception

/
1"--Ücliter-"-"~'-
:_~:e~em~,~~__~-::
2 Taokautt)

ianktruèk
3W,¡¡¡"¡¡----

Shoretank
,4 KéteiViagen ~~"
_ Tankwag,QE!.:.:'_~

5 Overig
..:.~inaÎniQf~

......------- . 4t.,Gemøentêmgp¡aat$~'""'- ..._~---
/ __l\unicipalli!i)rth _o Naam

Nàme
Ken~ite¡:-----_.-
UèBhsè'nr.
Tarikñuillmer--.~.-. ~---.-
Tanknumber
WagcW!),llm,m'ef

Y0.90nnumber0----

o

0-
f'--

~. "', Niåïn-:~llhØt, i.J1t\~ñ~eri,d~,J?iidjf/,'
__ ,Namê-:9JJ~JBce¡\iirig -c:mp:a¡w~", ,~ ~"...__~___

Ppstcoq§:fadre-s
Area code/Address

i:"Na~ri"(~ñaa'res-:v!1 de beste,mming van 'het âf~'~
Name and address of th0 destiriatjon of th,e waste

a. Hai1dtekeliing ñni:anger-~'-'-"~-
Sjgnatuì'Bf6ceiver

----~..ija,nateke¡ling..afgever ~."'~.~.~

S,ignature dischargei:

Nâar-..-....-'--,.---~" .-
Name
R"ang

Rank.._ "_"_-,__~__ '_'__'''''"~_'_''

-~~'_"'._~--.Name
F-ul1kt1e--'''~~~ .._-_...._._,----

9.i29.!paUon ___',,"__~_____..._.."

Deze melding is in overeenstemming met voorschriften uil de Wet milieubeheer, de Wet voorkoming velUntreiniging door schepen, de Provinciale Mi!ìeuverordening en
de aanschrijving van de Staatssecretaris van Financiën van 29"1" 1982, nr. 281.21639 en de vigerende havenvermdening .
Distributie: S1wlaridelijk Mefdpunt Afva¡stoffeni.s2~Ha\Jerimeestet, SS-Afgevend schip, S4~Ontvariger van het afvaL.
Dístributíon: S1-Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, S2..Harbourmaster, S3~Discharging vessel, S4-receiver.

Ã;::-23¡¡7~¡J~ì;ïv(ï:il~urt~;aãrta;es - Te"ifu;;¡m ~3(i(;6'76¡¡ !'lto¡iÏaïísctl~~8ê;iiì0lõ7o "30 G6 789--~~-'--"-"'-"-~'--'-'--"-"-----""-



bijlage 6, formdoc-1l2: Geleidedociimeiit
:RNf: COPIE (Dj/EXTRA BEWI,JS VAN ONTVANGST (82) (voOiontdOfllulatzel,\i(cl) I
¡tend te gcbruik(Jn voor afvalvervocf' ministeriële regeling ~~7.04-92M!jZiV22194::

nder'

l.t + nr

c. + woon pi.

08n8r"

Ü + nr

c. + woon pi. __

locatie van herkomst'

straat + nr

poste. + woonpl.

" code onldoener' datum aanvang transport' tijd

Jresscerde' _

ü + nt
afJeveringsadres'

straat + nr

C. + woonpl. poste, + woonpl.

" ontvangstdatum' tijd
'''=",-"'',"cc=~",--,,:,.-.

aerd dooi-': 1i"i afzender; 2 1- 1 ontdoen er; 3l:: geadresseerde; 4 ¡ J een ander, nl.

aerder

tt.; nr
::. + woonpl.

kentel,en _ __

containernr containertype

C ¡ gevaarlijke afvalstoffen' IJ de afzender verklaart dat de aangeboden sto¡-volgens het VLG/ADR tot
het vervoer is toegelaten en dat aard, hoedanigheid, verpakking en
etikettering in overeenstemmmg zijn met VLG/ADli.

alstroomnummer~ omschrijving (naam van het afva!)
kiasse~
ADR

aantaW
verpakking

afva!stof~
code

verw."
mei:h.

hoeveelheid*
in kg.

=~="'-'=~",'-'--."'-='-~--------

1\/ \l\
--- """,_.j

7 3531026
Het velvoûl geschiedt op de dooi de stichting veivoeradres ter gliffie
van (Je an,lech!bank te a'dam en (daii gedeponeerde algcim,ne
voorwacuden voo i hel afvalstoffenvelvoGl ovei de weg, ia"ste vei-sie
Voor aanspiakelijkheid vel'V)eldel 1.,0,7

W
M
B

3uleulsiechl
sticl\iing veivoeradi-es,

den haag~ vracht is veizekcling niet bewepen

clIc'¡\eIIIIHJ :ilmn(iH ha! (!t',kGriill(J on:doi'll(~1 ve'v(lerder V(JOf oiil- h;'lliJ(ekening g¡:i1dn,sseer(k voor gOHi~ or :v"r;(J~1 doi
vr,-¡litiJ'iel iendll1rjlll' r¡elrikg¡,nuinrnerde vrar.lil:)rlê'!



bijlage 7, formiloc-O:l: OG-formuller

Oinsdirijvingsformutier gevaarlijke afvalstofien i,4 (formulier OG)
Ontdoener: Formuliei"en OG en OG-kopie na invulling naar geadresseerde
zenden, laatste formulier: OG-kopie-2 behouden voor administratie.
Geadresseerde: Indien afval zal worden geaccepteerd (na invulling 1, 13)
formulier OG naar ontdoener zenden; formulier OG-kopie behouden voor
administratie. WIl-formulierenset invullen en Zenden aan ontdoender.
Ontdoener: Na retourreríng formulier OG behouden
Dit tOllTiulier niet toezenden aan het Lal,drlijk Meldpunt Afvalstoffeni

la Naam ontdoener

2b Adres

2c Postcode en

2d Kontaktpeisoon

3a Gebruikelijke naam van
het afval

4a Fase en/of proces
vvaaivan afval afkomstig is

,

5 Reden ontstaan afvalt 1 I)roduktie

6

6 Gegevens van de
component(en)'

Ge

6f Aard

Stookvvaardë

6i Aggregatie-toestand'

7a Vervoerd door2

7b Naam velvoei"der

7e Adres

?~?~?stcode en plaats

8a van vervoer2.

8b Soort(enlen maat
verpakking

9a Naam

9b Adres

Se Postcode en plaats

~.Q. ~/.etvv¡jdermethode 1

11 Extra vragen

6a Componentnaam

WATER

1 zuur
1

1" 17.000

1 Poedel'

6 Dunne vloeistof

1 Ontdoener

1 VaVOI'um

6 Container

,

2 Schoonmaak

7 Calamiteit

2 Zwak zuur

2

2 17000-30000

2 Vaste slof

7 (Vloeibaai") gas

2 Geadresseerde

2

2 Tank

7

1 Aívalstroomnummer

!!~;:l!!~:.l!!£?"~ii?~~!:_~:~~

---~..
2e ìelefoon

2J Bedlijfstak

3b Mvalstokode

3e Hoeveelheid afvai

4b

4c Procesnumrner'

4

6e Formule

4 Zwak basisch

4

6h

4

tij Volumieke massa

7e VLG-ADR-Code

Wet gevaarlijke stofien1

4 Doos

8e Inhoud per een~

x

Gd Gemiddeld gewiehts-
percentage

%

%

%

%

%

%,

%

%

%

5 Sterk basisch

'e

5 Dikke vloeistof

2 Nvt

5 Zak

Itr

12 Ontdoener verklaart zich akkoord met de veiwerkingsvooiwaarden en verklaal1 de gegevens naaI' waôlheid te hebben IIlÇjevuld

12a Plaats en datum 12b Handtekeninçi otitdoeiwr'

13" , 'hlli'YI

13 CieadresscHde vuklaall. het omschieven çi0vaaliijk afval te zullen acceptC'lE'ti

3

8

6b Stofnummer1

3 Neutraal

3 CorlOsief

3 Een derde

3 Water

313ull

Bh



bijfllge 11, formdo¡;.04: BA.formulier

Omsc!uijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen (formulier BA)'
Ontdoenerj¡nzamelaar: Kornplete set na invuUing zenden naar be../verwerker

of een door de GS aangewezen instantie.

Ontheffings
numiner* AFVALSTflOOMNUMMEWL..,__ '

1. Ontdoen er van de afvalstoffen

Naam ontdoener' K.v.K-nr':

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer Kontaktpersoon:

2. Locatie van herkomst (indien afvoer vanaf ander adres dan in rubriek 1 genoemd)

Adres Route-inzameling: iJ ja/ lJ nee

POS!9~?_e en plaats

3. inzamelaar/vervoerder (indien bekend) van de afvalstoffen"
Aannemers:~9.Gling: CJ ja/ iJ nee

( ) Inzamelaar: Naam I nza mela a rsnu Iìlìer'

( ) Vervoerder: Naam Plaats

4. Gegevens omtrent de afvalstoffen

Afvalgroep en code:

Samenstellng van het afval
Afvalstofcode Omschrijving %

component 1 L -- ~I
component 2 1--

component 3 I

cornponent 4 I

component 5 I --.... L.._¡~j

Bijzondere kenmerken

Toestand: Poeder/Vast/Slurry /Vloeibaar/Overig Analyserapport: J"l/Nee (indien ja. meesturen)

Frequentie van afvoer: Cl Eenmalig lJ x/Dag iJ x/Week LJ. . _ x/Maand Cl x/Kwartaal 0 _ _ _ _ x/Halfjaar (::1 _ x/Jaar

Datum aanvang: __ Datum einde': Hoeveelheid afval pcr transport: _ ton

5. Be-jverwerking van de stoffen

Naam be../verwerkciri
o
--
ri
t)
Ij

Be., /verwerkingscode' L._.._j

Adres Be- /verwerkingsmethode'

Postcode en plaats

6. Afleveril1gsadres (indien be~ ¡verwerking op een ander adres)

AdnòS
"~

"'; Postcode en plaats
Wj

'7. Ontdocncr /inzamelaar verklaart dat dit fOrliulier
naar waarheid is inoevuld

8. 13e-/verwerker verklaart dat de afvalstoffen rnorJcn worden aangeboden

Plaats/datum Plaats/datum

Handtdwning HandtekcninfJ

Finnastcmpel Fìnnasternpcl


