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Besluit 2010-III-1 
 

 

Bijzonder gebruik van het SPE-CDNI 

 

 

 De conferentie van verdragsluitende partijen, 

 

 

 het Besluit CDNI 2010-II-2 betreffende de inwerkingtreding van het financieringssysteem ex 

artikel 6 van het verdrag in herinnering roepend,  

 

 zich bewust van de noodzaak dat maatregelen getroffen moeten worden om de beschikbaarheid 

van het bestaande netwerk van ontvangstinrichtingen voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval in 

afwachting van deze inwerkingtreding zeker te stellen,  

 

 gezien het verzoek van Nederland, voor de inning van een nationale verwijderingsbijdrage voor 

de afgifte van bilgewater gedurende de periode van 1 augustus 2010 tot 31 december 2010, gebruik 

te kunnen maken van het elektronische betaalsysteem dat is ontwikkeld voor de inning van de 

verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval conform artikel 6 van het CDNI, genaamd 

“SPE-CDNI”,  

 

 gelet op de toezegging van de Nederlandse autoriteiten die behelzen dat het beoogde gebruik 

van het SPE-CDNI geen invloed heeft op het gebruik van dit systeem in het kader van artikel 6 van het 

CDNI en het functioneren te dien einde te allen tijde zal zijn verzekerd,  

 

 neemt ter kennis dat alle uit het beoogde bijzondere gebruik en de daarmee gemoeide 

voorzieningen voortkomende kosten geheel gedragen zullen worden door Nederland,  

 

 neemt er kennis van dat een alternatieve betaalprocedure zal worden aangeboden aan de 

exploitanten van binnenschepen die niet over een ECO-kaart beschikken of die beschikken over een 

ECO-kaart die door een nationaal instituut van een ander land is uitgegeven,  

 

 neemt er kennis van dat het bijzonder gebruik van het SPE-CDNI door de Nederlandse 

autoriteiten noch tot een last van administratieve of van financiële aard voor de nationale instituten 

van de andere verdragspartijen, noch tot de verplichting de ECO-kaarten bedrijfsgereed te maken zal 

leiden,  

 

 stelt de instemming vast van alle verdragsluitende partijen met dit verzoek,  

 

 verzoekt de bevoegde Nederlandse autoriteit haar te informeren over alle voorvallen die van 

invloed zouden kunnen zijn op het functioneren van het SPE-CDNI in het kader van artikel 6 en over 

de ervaringen betreffende het functioneren en de beschikbaarheid van het SPE-CDNI. 

 

 

*** 


