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Informatie over de naleving van de voorschriften van Deel C  
 

PERSBERICHT RIJKSWATERSTAAT  
 

Afvalabonnementen uitgesteld – chip wél nodig  

 

 
Ondanks het uitstel tot 1 november 2013 van de betaling van niet-oliehoudend KGA en 
bedrijfsafval door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de rijksvaarwegen, is voor de 
afgifte wel op korte termijn een chip nodig. 
 
Gesloten afvalsysteem 
De huidige inzamelstructuur voldoet volgens het Scheepsafvalstoffenverdrag niet aan het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. Daarom is Rijkswaterstaat op de rijksvaarwegen en bij de afvaldepots begonnen met 
het vervangen van de open containers door gesloten afvalcontainers die alléén te openen zijn door 
een speciale chip op de ecokaart. Ook bij de afgifte van niet-oliehoudend KGA en bedrijfsafval aan de 
milieuboten is de chip noodzakelijk. De chip is gratis verkrijgbaar bij de SAB. 
 
Chip nodig – ook zonder abonnement 
Tot 1 november 2013 kan niet-oliehoudend KGA en bedrijfsafval gratis worden afgeven. De 
afvalcontainers zijn zónder abonnement te openen, maar alléén met  een ecokaart die voorzien is van 
een chip. De chip regelt elektronisch de opening van de inwerptrommel. Vanaf 1 november 2013 zijn 
de containers alleen te openen met een chip waaraan een abonnement is verbonden. Informatie over 
de abonnementen wordt in een later stadium gecommuniceerd. De aanvraag van de chip is gratis en 
verplicht u tot niets. U kunt de chip telefonisch aanvragen bij de afdeling administratie, via de mail, via 
de webshop of aan de SAB-balie. Zie www.sabni.nl. 
 
Beurs Construction & Shipping Industry 
De chip is ook verkrijgbaar op de beurs Contruction & Shipping Industry ( 28, 29 en 30 mei) te 
Gorinchem op vertoon van de ecokaart(en). Bij aanvraag op de beurs ontvangt men een gratis SAB-
voetbal (één per schip). De SAB staat dit jaar niet in de gezamenlijke binnenvaartstand, maar in een 
separate stand. 
 
SAB-webshop 
Per 1 januari van dit jaar kunnen vaardocumenten digitaal worden aangevraagd. De pasfoto, de 
bladzijden van het vaartijdenboek, de medische keuring binnenvaart e.d. kunnen digitaal als bijlagen 
meegestuurd worden. De aanvragen via de webshop worden met voorrang behandeld. Indien 
mogelijk nog dezelfde dag. Bij afstempeling van het dienstboekje dient het boekje wel nagestuurd te 
worden. De digitaal verzonden informatie zal dan alvast door de SAB worden verwerkt, waardoor de 
tijdwinst zo veel mogelijk behouden blijft. 
 
Door de betaling via iDeal wordt tevens bespaart op de verzendkosten. De vaardocumenten worden 
aangetekend verzonden. 
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Voor nadere informatie kunt u zich wenden aan: SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart 
Dhr. C. Kleiberg / Mevr. R.F. van Heemst 
Tel. 010 - 798 98 98 (optie 4) 
Mailadres: r.vanheemst@sabni.nl 
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