
Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij 

 

Abonnementstarieven 

 

Abonnementen en naheffing 

De kosten van een abonnement voor een lidmaatschap van de SFAV zijn opgedeeld 

in 7 pk-groepen. Voor elke pk-groep geldt binnen het vastgestelde tarief een 

gelimiteerde hoeveelheid af te geven afval. Meer afgeven is natuurlijk altijd mogelijk. 

We bekijken de resultaten sinds kort per groep, waarbij u bent aangesloten. 

 

PK-groep Bilge en afgewerkte olie Klein gevaarlijk afval (KGA) 

1A = 0 – 296 PK 1.000 75 kilo 

1B = 0 – 296 PK 1.250 100 kilo 

1C = 0 – 296 PK 2.000 125 kilo 

2 = 296 – 1200 PK 4.000 150 kilo 

3 = > 1200 PK 8.000 300 kilo 

 

 

PK-groep Tarieven 

PK – groep 1A € 350,- 

PK – groep 1B € 565,- 

PK – groep 1C € 725,- 

PK – groep 2 € 960,- 

PK – groep 3 € 1.620,- 

 

 

 

 



Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij 

 

Mosselvissers en kokkelvissers 

Mosselschepen die kleiner zijn dan ongeveer 250 vierkante meter betalen € 250,-. 

De grotere schepen betalen €350,- per jaar. Aangezien 2005 een proefproject is, 

mogen de schepen tussen de 75 kilo en de 100 kilo KGA afgeven. Aan bilgewater en 

afgewerkte olie kan 750 liter tot 1000 liter afgegeven worden. Op basis van de 

resultaten in 2005 zal het tarief voor 2006 worden vastgesteld. Dat is reeds gebeurd. 

De volgende tarieven zijn vastgesteld; 

KGA  Bilge en afgewerkte olie  

PK-groep  4a 50 kilo 500 liter 

PK-groep  4b 175 kilo 750 liter 

 

Naheffing 

Indien een schip meer afvalstoffen produceert dan de maximale hoeveelheid die is 

toegewezen aan zijn pk-groep, kan dit zonder problemen afgeven. Extra afgeven is 

dus mogelijk. Omdat u met uw collega´s deelneemt in een collectief over uw pk-

groep worden verdeeld. Voorbeeld: een schip geef bijvoorbeeld 9.500 liter bilge af. 

Dan komt hij in PK groep 3 1.500 liter over zijn hoeveelheid van 8.000 liter heen. 

Indien er een schip in dezelfde groep 6.500 liter heeft afgegeven om wat voor reden 

dan ook, dan vangt deze mindere hoeveelheid, deze meerdere hoeveelheid op. 

 


