MAAS
Bericht

Vanaf 1 maart 2014 dienen alle producten van deel A van het CDNI gedeponeerd te worden in de
ontvangstinrichting NEPTUNIA gelegen te Luik op het Albertkanaal, linkeroever km 860.
De inrichting is open tussen 08u30 en 16u00, van maandag tot vrijdag uitgezonderd de
feestdagen waarop de kunstwerken gesloten zijn.
De ontvangst van de schepen gebeurt naargelang er plaats is om aan te meren, mits op
voorhand wordt aangemeld per marifoon, kanaal VHF 82, of per telefoon, 04/240.60.08.
Het deponeren van “vaste” afvalstoffen (vet, filters, lege verpakkingen, vodden) dient te gebeuren
op het platform dat naast het schip Neptunia ligt alsook op de bilgeboot.
Het oppompen van de “vloeibare” afvalstoffen (afvalolie en bilgewater “CDNI-deel A – bilgewater)
gebeurt door de bilgeboot die voorzien is van pompen.
Het oppompen van het water gebeurt enkel voor een minimum volume van 0,5 m³. Zowel de
afgifte als het oppompen door de bilgeboot gebeurt bij stilstand in de kortste nabijheid van de
vaste inrichting Neptunia.
De schippers dienen de instructies van het in ontvangst nemend personeel na te leven.
De afgifte van dit afval is afgeschaft aan de sluizen die vroeger hiervoor waren uitgerust met
containers.
Tijdelijk wordt de afgifte niet geweigerd aan schippers die niet zijn toegetreden tot het CDNI.
Het deponeren of achterlaten van deze afvalstoffen op een andere plaats is strafbaar op basis
van het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen. Inlichtingen over het CDNI
(boekje, eco card, enz.) kunnen worden ingewonnen op www.cdni.be
Het toetreden tot het CDNI en het bezit van een ECO-card waarborgen de schipper het gratis
deponeren op de deelnemende waterwegen, het verwerken van het afval volgens de normen en
een directe besparing.
Dit bericht vernietigt en vervangt de berichten aan de schipperij nr. 2011/004/03 van 11
december 2012 en nr 2013/0035/01 van 12 maart 2013.
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