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Belangrijke mededeling

CDNI 
Scheepsafvalstoffenverdrag

(Delen A en B)

A - Schriftelijke procedure van toepassing in België – Herhaling 
belangrijke beslissingen

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2011 van Deel A van het CDNI 
(olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval en bilgewater) bestaat de verplichting
om over een ECO-rekening te beschikken voor de elektronische betaling van
de verwijderingsbijdrage bij het bunkeren van accijnsvrije gasolie. 

Deze verwijderingsbijdrage kan uitzonderlijk vereffend worden via een
schriftelijke procedure (door middel van een gestandaardiseerde zelfklever) in
volgende bijzondere gevallen : 

a) het SPE-CDNI is niet voorhanden of buiten werking;
b) de schipper kan geen ECO-kaart voorleggen of de ECO-kaart is 

niet geldig;
c) het saldo op de betreffende ECO-rekening is ontoereikend.

In de laatste twee gevallen (b en c) zal het Nationaal Instituut een
administratiekost van € 25,00 (excl. BTW) aanrekenen aan de scheeps-
exploitant. 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze administratiekost effectief
van toepassing wordt op 1 januari 2012 voor elke bunkering van accijnsvrije
gasolie in België. 

Opgelet: Belgische controle-instanties kunnen tevens boetes opleggen voor
de niet-naleving van de CDNI-bepalingen.

Wij raden u dan ook aan om er voor te zorgen dat uw ECO-rekening
steeds voldoende saldo vertoont rekening houdend met een minimumtermijn
van 3 werkdagen tussen uw financiële storting en de boeking op uw ECO-
rekening.
Ter herinnering, vindt u hierna nogmaals de financiële rekening van het 
ITB-CDNI : IBAN BE74001608900907 – BIC GEBABEBB (vergeet niet uw 
BTW-nummer te vermelden in de mededeling). 

U kunt het saldo van uw ECO-rekening steeds raadplegen op het ticket
dat wordt afgedrukt door de terminal of via de website www.cdni.be
(« Raadpleging van de ECO-rekening ») of op eenvoudige vraag aan het
secretariaat van het CDNI (02/226.40.77 of cdni@itb-info.be).
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ink. 1999 ink. 2000 ink. 2001 ink. 2002 ink. 2003 ink. 2004 ink. 2005 ink. 2006 ink. 2007 ink. 2008 ink. 2009 ink. 2010

A Rijnschepen + 86 m 96,67 118,98 146,26 128,00 128,00 128,00 136,00 140,00 166,00 170,00 82,00 90,00

B1 <= 850 Ton – 1,90 m 141,29 133,86 143,78 136,00* 136,00 145,00 153,00 158,00 162,00 170,00 145,00 165,00

B2 > 850 Ton – 1,90 m 141,29 156,17 171,05 160,00 150,00 160,00 165,00 165,00 173,00 180,00 130,00 166,00

C Sleepschepen, rijnkassen, 63,21 74,36 91,72 55,00 50,00 50,00 50,00 55,00 60,00 75,00 75,00 79,00
magazijnschepen 1,90 m

Op 8 juli 2011 kwam opnieuw een 
akkoord tot stand tot bepaling van de 
forfaitaire grondslagen van aanslag voor
schippers met referentieadres in België.

De semi-brutowinsten per ton en per jaar
worden als volgt bepaald :

A. Motor-Rijnkassen (langer dan 86 m 
en met geldig Certificaat van onder-
zoek van “Rijnschepen”) : € 90,00 te
berekenen op volle tonnenmaat 
(€ 82,00 in 2009);

B. Motorschepen droge lading (telkens 
tonnenmaat te berekenen op 1,90 m
diepgang) :

1. Schepen tot volle tonnenmaat van
850 ton : € 165,00 (€145,00 in
2009) ;

2. Schepen vanaf volle tonnenmaat
van 851 ton : € 166,00 (€ 130,00
in 2009) ;

C. Sleepschepen-Rijnkassen (langer
dan 86 m en met een geldig
Certificaat van onderzoek van 
“Rijnschepen” + andere sleepsche-
pen-rijnkassen; alle duwbakken, met
inbegrip van als magazijnschepen 
gecharterde motorschepen, alsook
voor bevrachting “liggen en/of varen”
en op ligdagen met een minimum van
5 dagen) (tonnenmaat te berekenen
op 1,90 m diepgang) : € 79,00
(€ 75,00 in 2009).

De rechtstreekse kosten die voor de 

bepaling van semi-brutowinst werden
weerhouden zijn : commissielonen; vaart-,
dok-, kaai- en havenrechten; brandstoffen
en smeeroliën; verplaatsingen, representa-
tie en fooien; loodsgelden en sleeplonen;
aankoop en onderhoud van specifieke 
beroepskledij.

Door de Centrale Diensten van de FOD
Financiën werden voor de aangiften, 
ingevuld op grond van forfaitaire grond-
slagen van aanslag, uiterste indieningsdata
vastgelegd.

De uiterste datum voor het indienen van
de aangiften voor de schippers-rijks-
inwoners aanslagjaar 2011 werd vast-

gesteld op 15.12.2011 en dit zowel voor
de "papieren versie" als voor de "aangif-
ten Tax-on-web".

Er wordt dus geen bijkomende termijn
van 1 maand verleend voor de aangiften
van de "forfaitaire binnenschippers" die
door een mandataris via Tax-on-web 
worden ingediend.

Voor verdere info : uw boekhouder of 
beroepsorganisatie.

Forfaitaire grondslagen van aanslag voor
schippersinkomsten 2010
(Aanslagjaar 2011)

FORFAITAIR BAREMA 
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Afschaffing 90-dagenregel

Sinds 1 april 2010 is de aansluitings-
termijn van 90 dagen afgeschaft. De
zelfstandige moet zich voortaan ten
laatste op de dag waarop hij zijn 
zelfstandige activiteit aanvangt bij een
sociaal verzekeringsfonds aansluiten.

Hoe gaat dat in zijn werk ?

1. Rol van de ondernemings-
loketten

De ondernemingsloketten zullen de 
betrokken natuurlijke personen voor-
taan bij elke inschrijving de volgende
informatie moeten verstrekken :

- Elke natuurlijke persoon die in België
een zelfstandige beroepswerkzaam-
heid uitoefent waarvoor hij bij een 
sociaal verzekeringsfonds voor 
zelfstandigen aangesloten moet zijn,
moet zich ten laatste op de dag 
waarop zijn zelfstandige activiteit
aanvangt, inschrijven.

- Als hij die verplichting niet naleeft,
loopt hij een administratieve geld-
boete op.

- De rechtspersonen zijn hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de 
administratieve geldboete die aan

hun vennoten of mandatarissen 
opgelegd wordt.

- De zelfstandige die een zelfstandige 
werkzaamheid uitoefent waarvoor hij
niet ingeschreven is bij de Kruispunt-
bank van Ondernemingen zal 
eveneens gestraft kunnen worden op
basis van de volgende bepalingen.

2. Sanctie in geval van niet-naleving
van de aansluitingstermijn

Eerst en vooral vermelden we dat
deze nieuwe regel enkel slaat op de

Aansluitingsplicht bij sociaal 
verzekeringsfonds

Vrije Tribune* - Bond van Eigenschippers vzw 

CDNI – Scheepsafvalstoffenverdrag (Delen A en B)
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Wij wensen u er tevens op te wijzen dat – sinds 1 juli
2011 – schippers die niet over een ECO-rekening
beschikken of geen ECO-kaart kunnen voorleggen bij het
bunkeren van gasolie in Nederland, een boete opgelegd
krijgen door de “Inspectie Verkeer en Waterstaat”.
Deze is vastgelegd op € 200 indien u geen ECO-kaart kan
voorleggen en € 1.000 indien u geen ECO-rekening hebt. 

Ter informatie vindt u hierna de lijst met
inzamelplaatsen, voor olie- en vethoudend scheeps-
bedrijfsafval en bilgewater, die toegankelijk zijn voor
houders van een ECO-rekening en van een geldig
olieafgifteboekje:

Vlaams Gewest

Haven van Antwerpen :

- Bilgeboten (info Van Gansewinkel 03/229 73 33) ; 

- Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval - K75 
Noordkasteelpark en K1103 Kallopark 
(info 03/205 24 03)

Haven van Gent : Rigakaai (op afroep 09/251 02 34 of via
VHF kanaal 5)

Waterwegen en Zeekanaal NV: sluis Evergem Afvalpark,
Westbekesluis ZN (09/253 06 34)

Waals Gewest

Neptunia SA : Olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval -
Antoing km 6.000 rechteroever, Luik Albertkanaal 
km 1.500 linkeroever (info VHF canal 82)  

Service Public de Wallonie : Vetten, poetslappen, filters,
blikjes en lege verpakkingen van olie of vet - sluis van 
Yvoz-Ramet (Maas), sluis van Ternaaien (Albertkanaal), sluis
van Kain (Bovenschelde)

Wij stellen eveneens vast dat er in sommige gebieden
van België geen inzamelplaatsen voor olie- en vethoudend
scheepsbedrijfsafval en bilgewater zijn. Momenteel wordt
er naar oplossingen gezocht teneinde op middellange
termijn een optimale inzamel- en verwerkingsdienst te
kunnen verzekeren. 

B - Losverklaring – aanmoediging

De Nederlandse autoriteiten vragen aan de
scheepsexploitanten om de betrokken instanties in
Nederland (Meldpunten) en België (Haven van Antwerpen)
te informeren omtrent de losverklaringen die niet
ondertekend zijn door de ontvanger van de goederen. 

Via deze voorafgaande mededeling kunnen eventuele
sancties en boetes in geval van controle door de
Nederlandse autoriteiten worden vermeden. 

Nederland : 
CMH@portofrotterdam.com of +31 10 252 10 00

België / Haven van Antwerpen : 
ccr@haven.antwerpen.be of +32 3 205 20 13
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aansluitingsplicht van de natuurlijke
personen en niet op die van de 
vennootschappen in het kader van de
vennootschapsbijdragen.

Indien de aansluitingstermijn over-
schreden wordt, riskeert de zelfstandige
een administratieve geldboete. De 
administrateur-generaal van de RSVZ of
zijn afgevaardigde kan in verschillende
hypothesen een sanctie van 500 tot 
2000 euro opleggen :

- Aan al wie een zelfstandige activiteit 
uitoefent zonder in die hoedanigheid 
aangesloten te zijn bij een sociaal 
verzekeringsfonds (bv. Controle door
een sociaal inspecteur of doorzending
van inkomsten van zelfstandigen door
de belastingsadministratie terwijl de 
persoon niet als zodanig aangesloten 
is) ;

- Aan de zelfstandigen die wel in die 
hoedanigheid aangesloten zijn bij een 
sociaal verzekeringsfonds voor zelf-
standigen, maar die een activiteit 
uitoefenen die niet bij de Kruispunt-
bank van Ondernemingen (KBO) 
geregistreerd staat en waarvan men
bijgevolg niet weet of ze door de 
persoon in kwestie uitgeoefend 
wordt ;

- Aan de zelfstandigen voor wie het 
belastbaar inkomen aangepast werd 
ingevolge de vaststelling van een vorm 
van fiscale fraude.

Het zijn de Fondsen die deze geldboe-
ten moeten innen en doorstorten aan de

RSVZ. Indien nodig kan het Fonds de 
administratieve geldboeten door middel
van een dwangbevel invorderen.

De rechtspersoon waarin de gesanctio-
neerde zelfstandige vennoot of manda-
taris is, zal hoofdelijk aansprakelijk
gesteld worden voor de betaling van de
administratieve geldboete.

3. Berekening van de 
vermeerderingen

De wijziging van de aansluitingstermijn
heeft gevolgen voor de berekening van
de vermeerderingen voor de bijdragen
die verband houden met de eerste twee 
kwartalen bij aanvang van de activiteit.

Aangezien de zelfstandigen zich voor-
taan ten laatste op de dag waarop zij hun
activiteit opstarten moeten aansluiten,
zullen de vermeerderingen voor de 
bijdragen van het eerste kwartaal voor
het eerst verschuldigd zijn bij het verstrij-
ken van het kwartaal dat volgt op dat
van de aansluiting (voor zover het verval-
bericht tijdens het kwartaal van de 
aansluiting verstuurd werd).

Voor de bijdragen van het tweede 
kwartaal zullen de vermeerderingen ver-
schuldigd zijn bij het verstrijken van het
kwartaal dat volgt op dat waarin het
fonds het daarmee verband houdende
vervalbericht verstuurd heeft. Ingeval de 
zelfstandige zijn activiteit in het laatste
kwartaal zou aanvangen en het verval-
bericht eveneens in dat laatste kwartaal
verstuurd werd, zal het bezwaarschrift
geacht worden te zijn verzonden in de
loop van het kalenderjaar volgend op dat

waarin het vervalbericht verstuurd werd
en dus zal de jaarlijkse vermeerdering van
7 % niet toegepast worden.

Voorbeeld

- Aanvang van activiteit op 1 april 
2010

- Aansluiting op 1 april 2010

- Verzending van het vervalbericht 
voor het eerste aansluitingskwartaal
op 20 april 2010

De vermeerderingen voor de bijdra-
gen van het eerste kwartaal zullen
voor het eerst verschuldigd zijn vanaf 
1 oktober 2010 (einde van het 
kwartaal volgend op dat van de
aansluiting)

- Verzending van het vervalbericht
voor het tweede aansluitingskwar-
taal op 20 juli 2010

De vermeerderingen voor de bijdragen
van het tweede kwartaal zullen voor het
eerst verschuldigd zijn vanaf 1 januari
2011 (einde van het kwartaal volgend op
dat waarin het fonds het daarmee ver-
band houdende vervalbedrag verzonden
heeft).

In geval van laattijdige aansluiting,
geldt dit principe niet en zullen de 
vermeerderingen onmiddellijk verschul-
digd zijn.

4. Inwerkingtreding

Deze bepalingen zijn op 1 april 2010
in werking getreden.

Wettelijke grondslagen

- Programmawet van 23 december 2009 
(BS 30 december 2009)

- Nota FOD P.730/10/06 van 30 maart 
2010

* de inhoud van een artikel zoals weergegeven in de vrije tribune valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur

Vrije Tribune*


