Artikel 3.03
Heffing van de verwijderingsbijdrage
Gewijzigd door Besluit CDNI 2020-I-2
(1) De verwijderingsbijdrage bedraagt 8,5 euro (te vermeerderen met BTW) per 1000 l geleverde
gasolie. De berekening van het bedrag moet worden gebaseerd op het volume van de gasolie
bij 15°C.
(2) De exploitant van het schip is de verwijderingsbijdrage verschuldigd.
(3) De verwijderingsbijdrage wordt bij het bunkeren voldaan. Het bedrag van de afgedragen
verwijderingsbijdrage moet evenredig zijn met de geleverde hoeveelheid gasolie.
(4) De betaling van de verwijderingsbijdrage wordt door middel van het SPE-CDNI verricht. Het
SPE-CDNI wordt geëxploiteerd door de nationale instituten.
(5) De procedure voor de betaling van de verwijderingsbijdrage door middel van het SPE-CDNI is
gebaseerd op het principe van de storting van een passend bedrag door de exploitant van het
schip of diens vertegenwoordiger bij een nationaal instituut, waarmee de in de toekomst
verschuldigde verwijderingsbijdragen worden verrekend en voorziet in:
a) het openen op verzoek van de exploitant van het schip of diens vertegenwoordiger van
een ECO-rekening bij het nationaal instituut van zijn keuze;
b) de afgifte door dit nationaal instituut van één of meer ECO-kaarten die toegang verlenen
tot de betrokken ECO-rekening voor het betalen van de verwijderingsbijdrage;
c) de overmaking van een passend bedrag op de bankrekening van het nationaal instituut
door de exploitant van het schip of zijn vertegenwoordiger ter opwaardering van de
betreffende ECO-rekening en bestemd voor de betaling van de verwijderingsbijdragen;
d) de afboeking van de verwijderingsbijdrage van de betreffende ECO-rekening door
middel van de ECO-kaart en de afhandeling van de transactie met een mobiele
elektronische terminal door het bunkerbedrijf. Hiertoe verstrekt de schipper tijdens het
bunkeren de ECO-kaart aan het bunkerbedrijf.
(6) In afwijking van bovenstaand lid vier, wordt voor de betaling van de verwijderingsbijdrage door
de exploitant van het schip in de volgende bijzondere gevallen gebruik gemaakt van een
schriftelijke procedure:
a) het SPE-CDNI is niet voorhanden of buiten werking;
b) de schipper kan geen ECO-kaart overleggen of de overgelegde ECO-kaart is niet
geldig;
c) het saldo op de betreffende ECO-rekening is niet toereikend.
(7) Het bunkerbedrijf stelt het nationale instituut van het land waarin de bunkering heeft
plaatsgevonden de voor de betaling van de verwijderingsbijdrage noodzakelijke informatie
betreffende de transacties in de in bovenstaand lid zes bedoelde gevallen binnen de termijn
van zeven kalenderdagen ter beschikking. Het nationale instituut onderneemt de voor de
inning van de verschuldigde verwijderingsbijdrage noodzakelijke stappen. In het voorkomende
geval kan de inning overgedragen worden aan een van de andere nationale instituten.
(8) Voor de transacties in de onder letter b) en c) van bovenstaand lid zes genoemde gevallen, is
de exploitant van het schip het innende nationale instituut administratiekosten verschuldigd;

de hoogte van deze administratiekosten wordt voor alle Verdragspartijen uniform door het
internationaal verevenings- en coördinatieorgaan bepaald.
(9) Een nationaal instituut kan in de gevallen, waarbij de onverkorte toepassing van de in de leden
4 en 5 bedoelde procedure uit oogpunt van doelmatigheid zijns inziens niet geëigend is,
individuele afwijkende regelingen treffen met betrekking tot de levering van gasolie en het
voldoen van de overeenkomstige verwijderingsbijdrage. Deze afwijkende regelingen, die aan
het internationale verevenings- en coördinatieorgaan bekend gemaakt moeten worden, dienen
met de overige bepalingen van dit hoofdstuk overeen te stemmen.
(10)De bijzonderheden betreffende de toepassing van de in dit artikel genoemde procedures
worden na afstemming in het internationale verevenings- en coördinatieorgaan op nationaal
niveau vastgesteld.

