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CDNI 2012-I-1 

 
 

CDNI – Wijziging van Bijlage 1 voor Duitsland 
 
 

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 
 

gezien het voorstel van Duitsland met betrekking tot een wijziging inzake Bijlage 1 van het 
Verdrag; 

 
eraan herinnerend dat het aan de Verdragspartijen toekomt gemeenschappelijk de vaarwegen 

te benoemen waarop het Verdrag van toepassing is,   
 
overwegende dat deze wijziging van het geografische toepassingsgebied van het Verdrag in 

Duitsland geen afbreuk doet aan de doelstelling van het Verdrag; 
 
gezien de artikelen 14 en 19 van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van 

afval in de Rijn- en binnenvaart, 
 
besluit dat de vaarwegen als bedoeld in artikel 2 die in Bijlage 1 worden genoemd voor 

Duitsland als volgt gedefinieerd worden: 
 
“Duitsland:  Alle voor het openbaar verkeer openstaande binnenvaarwegen, met uitzondering 

van het Duitse gedeelte van het Bodenmeer en het gedeelte van de Rijn boven 
Rheinfelden.” 

 
 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012. 
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CDNI 2012-I-2 
 
 

Toepassingsreglement - Deel B 
 

Uitzonderingen met betrekking tot de losverklaring overeenkomstig artikel 6.03 voor bepaalde 
scheepstypen en vervoerswijzen 

 
 
 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 
 

overwegende 
- dat met het oog op een vermindering van de administratieve lasten voor betrokkenen 

een vereenvoudiging van de Uitvoeringsregeling, Deel B, voor bepaalde soorten van 
vervoer wenselijk is, 

- dat deze vereenvoudiging geen nadelige invloed uitoefent op de doelstellingen van 
het Verdrag, 

 
hierbij handelend krachtens de artikelen 14 en 19 van het Verdrag inzake de verzameling, 
afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, 

 
besluit tot de wijzigingen van artikel 6.03 van de Uitvoeringsregeling, Deel B, die in de bijlage 
worden opgevoerd. 

 
Dit besluit treedt op 1 januari 2013 in werking. 
 
 
Bijlage 
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Bijlage Besluit CDNI 2012-I-2 

 
 

Bijlage 2 Uitvoeringsregeling, Deel B, wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. In artikel 6.03 worden na lid 6 de volgende, nieuwe leden 7 en 8 ingevoegd: 
 
“7. Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op schepen die, gezien hun type en bouwwijze, 

geschikt zijn en gebruikt worden voor: 
a)  het vervoer van containers, 
b)  het vervoer van verrijdbare lading (Ro-Ro), stukgoed, bijzonder- of zwaar transport, of grote 

apparaten, 
c)  de levering van brandstoffen, drinkwater en boordvoorraden aan zee- en binnenschepen 

(bevoorradingsschepen), 
d)  de verzameling van olie- en vethoudend afval van zee- en binnenschepen, 
e)  het vervoer van vloeibare gassen (ADN, type G), 
f)  het vervoer van zwavel in vloeibare toestand (bij 180°C), cementpoeder, vliegas, en 

daarmee vergelijkbare goederen die als stortgoed of als verpompbare lading worden 
vervoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van een systeem voor het laden, lossen en 
opslaan aan boord dat uitsluitend voor de betreffende goederensoort geëigend is;  

g) het vervoer van zand,  grint of baggerspecie vanaf de baggerput of winlocatie naar een 
loslocatie, voor zover het betreffende schip uitsluitend gebouwd en ingericht is voor dit 
vervoer, 

en voor zover het betreffende schip de genoemde goederen of ladingen ook daadwerkelijk 
uitsluitend vervoert of als laatste lading heeft vervoerd.  
Deze bepaling vindt geen toepassing wanneer het schip meerdere soorten lading tegelijkertijd 
vervoert. 

 In individuele gevallen kan de bevoegde autoriteit in vergelijkbare omstandigheden een schip in het 
kader van het uitvoeren van specifiek vervoer ontheffen van de toepassing van het eerste en 
vierde lid. Het bewijs van deze ontheffing dient aan boord aanwezig te zijn. 
 

8.  Het eerste en vierde lid zijn eveneens niet van toepassing in het geval van een lossing van de 
lading in een zeeschip. De schipper dient de hier bedoelde lossing te kunnen staven met 
desbetreffende vervoersdocumenten en moet deze op verzoek aan toezichthoudende autoriteiten 
tonen. " 
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CDNI 2012-I-3 
 

Financiering van de verzameling en verwijdering van overig  
scheepsbedrijfsafval overeenkomstig art. 7 in samenhang met art. 5 van het Verdrag 

 
 
 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 

 
Gezien  
- de bepalingen van het Verdrag betreffende de financiering van de verschillende 

categorieën afvalstoffen behorende tot Deel C, alsmede; 
- de bepalingen van deel C van de Uitvoeringsregeling omtrent de voorzieningen voor de 

verzameling en afgifte van huisvuil, KGA en overig scheepsbedrijfsafval,  
 

Overwegende  
- dat voorzieningen in havens voor de afgifte van de desbetreffende afvalcategorieën 

voorhanden zijn, 
- dat overeenkomstig Bijlage 2, artikel 8.02 uiterlijk op 1 november 2014 

ontvangstinrichtingen voor slops en KGA in de havens beschikbaar dienen te zijn,  
- dat artikel 5 van het afvalstoffenverdrag stelt dat er een uniforme financieringswijze zal 

zijn voor de inname en verwijdering van het scheepsafval; 
 

in de overtuiging dat internationaal gecoördineerde ontvangstvoorzieningen en begeleidende 
maatregelen voor de afgifte van de hier bedoelde afvalstoffen bijdragen tot het realiseren van de 
doelstelling van het Verdrag,  

 
Overwegende dat: 
- de verantwoordelijkheden voor het afvalbeheer in de lidstaten verschillend zijn 

toegedeeld,  
- zowel de infrastructuur als de toepasselijke procedures voor de inzameling van overig 

scheepsbedrijfsafval in de Lidstaten een grote diversiteit te zien geven;  
- de typiciteit van de (lokale en regionale) wensen van de scheepvaart deze diversiteit nog 

verder kunnen accentueren,  
 

Neemt kennis van het Memorandum in de Bijlage,  
 

verzoekt  
- de Verdragspartijen om het secretariaat  te informeren over de beschikbaarheid van de 

ontvangstvoorzieningen als bedoeld in Deel C en van de wijze waarop de kosten voor de 
afgifte en verzameling worden toegerekend aan de scheepvaart,  

- het secretariaat in het voorjaar 2014 een rapport uit te brengen over de implementatie 
van ontvangstvoorzieningen en financiering van Deel C, 

- het secretariaat op basis van dit rapport een voorstel uit te werken voor de gewenste 
toekomstige interpretatie en toepassing van artikel 5 in samenhang met artikel 7. 
 

 
Bijlage 
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Bijlage Besluit CDNI 2012-I-3 
 

 
Memorandum 

betreffende de implementatie van art. 7 CDNI 
- financiering van de inname en verwijdering van overig scheepsbedrijfsafval   

 
(Deel C) 

 
 
 

Inleiding  
 
Het verdrag is het eerste internationale instrument dat regels stelt en regelingen voorziet voor de 

behandeling van de afvalstoffen zoals genoemd in Deel C. Zowel de schepen, als ook de 
ontvangstinrichtingen aan land zijn op het moment van inwerking treden van het CDNI nog niet in alle 
opzichten volledig ingericht om een optimale uitvoering van Deel C mogelijk te maken. In het verdrag 
is daar rekenschap van gegeven en zijn enkele overgangsregelingen voorzien, in het bijzonder voor 
de behandeling van huishoudellijk afvalwater aan boord van passagiersschepen en voor de 
afgiftevoorzieningen in de havens voor slops en KGA.  

 
 Dit memorandum is een tussentijdse weergave van de invoering van Deel C onder het 
gezichtspunt van de ontvangstinrichtingen en van de financiering. Voor de afloop van de 
overgangstermijn van 5 jaar voor inrichtingen voor slops en KGA, zal een nieuwe inventarisatie van 
ontvangstinrichtingen en financieringsregelingen worden opgesteld, met het oog op een voortgezette 
afstemming van de Verdragspartijen ter zake. Het secretariaat stelt op basis van een evaluatie 
daarvan door de CVP, uiterlijk voor de gewone plenaire vergadering van de CVP in 2014 een agenda 
op van mogelijk nader te bespreken afstemvraagstukken. 
 
1. Afgifte van het huishoudelijk afvalwater van hotel- en passagiersschepen overeenkomstig 

artikel 8.01, onderdeel a 
a. De lidstaten treffen voor de afgifte van het huishoudelijk afvalwater van hotel- en 

passagiersschepen als bedoeld in artikel 8.02, derde lid, van de Uitvoeringsregeling 
voorzieningen op basis van: 
- een afgifte van onbehandeld afvalwater, door middel van een geeigende aansluiting 

bij de gangbare ligplaatsen voor deze schepen, op de riolering van de betreffende 
gemeente of communale zuiveraar, of: 

- een inzameling met mobiele inrichtingen door daartoe toegelaten bedrijven.  
b. De kosten voor het gebruik van de vaste voorzieningen, respectievelijk voor de betreffende 

dienstverlening, komen in beginsel voor rekening van het schip dat zich van het afvalwater 
ontdoet. 

c. Deze kosten kunnen forfaitair, bijv. opgenomen in de havengelden, worden toegerekend, 
of in de vorm van een directe betaling door het schip aan de uitvoerende instantie of 
dienstverlener ten laste worden gebracht. 

 
2. Verwijdering van slops overeenkomstig artikel 8.01, onderdeel d, en zuiveringsslib 

overeenkomstig artikel 8.01, onderdeel c 
a. De verwijdering van slops en zuiveringsslib als bedoeld in art. 7, derde resp. vierde lid kan 

plaats vinden op basis van afgifte aan een daartoe toegelaten inzamelaar, waarbij de 
afgifte door het schip, respectievelijk de ontvangst door de inzamelaar, overeenkomstig de 
toepasselijke voorschriften van het land van afgifte plaatsvindt en in het voorkomende 
geval, wordt gedocumenteerd; 

b. De desbetreffende kosten kunnen worden toegerekend in de vorm van een directe betaling 
door de schipper aan de desbetreffende inzamelaar. 
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3. Inzameling, verwijdering en financiering van huisvuil overeenkomstig artikel 8.01, 
onderdeel b, en van KGA overeenkomstig artikel 8.01, onderdeel e  

Voor de inzameling, verwijdering en financiering van KGA  wordt vooralsnog geen uniforme 
financieringssysteem ingevoerd. De CVP heeft kennisgenomen van de financieringswijze voor 
de hier bedoelde afvalcategoriën in de Verdragstaten.  Voor de financiering zijn momenteel 
twee uitvoeringsvormen in gebruik: 
-  een dekking van de kosten via de havengelden; 
- de betaling van een kostenforfait voor een bepaald tijdsbestek (per periode, jaar of 

halfjaar), dat het recht geeft bepaald scheepsbedrijfsafval overeenkomstig Deel C zonder 
bijkomende kosten tijdens dit tijdsbestek af te geven. 
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CDNI 2012-I-4 
 

Besluit inzake de eenduidige uitlegging van het verdrag 
- Pleziervaartuigen 

 
 
 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 

  overwegende, 

dat het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart 
(CDNI, september 1996) gemeenschappelijke regels met betrekking tot het voorkomen van afval, 
alsmede de verzameling, afgifte en inname van afval voor de binnenvaart vastlegt, 

  dat in het kader van deze gemeenschappelijke regels de toepassing op pleziervaartuigen niet 
beoogd wordt,  

  op basis van artikel 14 van het Verdrag en van de bepalingen van het Verdrag van Wenen 
inzake het verdragenrecht, 

  stelt vast dat de Verdragsluitende Partijen de begripsbepaling “schip” in artikel 1 van het 
Verdrag uitleggen met uitsluiting van pleziervaartuigen. 
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CDNI 2012-I-5 
 
 

Verslag van het secretariaat over de jaarrekeningen 2010 
van het CDNI 

 
 
 
 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 
 

gezien het verslag van de secretaris-generaal over de financiële situatie van het CDNI in het 
boekjaar 2010,  

 
gezien het verslag van het controleorgaan KPMG voor het boekjaar 2010,  
 
keurt de bijgaande balans van het boekjaar 2010 met een totaal van 903.069,98 euro goed en  
 
verleent kwijting aan de secretaris-generaal. 

 
 
 
Bijlage 
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Bijlage Besluit CDNI 2012-I-5 
 
 
 

BALANS VAN HET BOEKJAAR 2010 

 

   in €

Balans per 31 december 2010 
Activa Passiva 

    Reserves    370.624,90  
        

Vooraf geconstateerde lasten    513.833,75 Resultaat 2010      12.729,65 
      
Uitstaande producten      34.554,62 Voorschot Nederland    500.000,00 
      
Liquiditeiten    354.681,61 Uitstaande lasten      19.715,43 
      

Totaal    903.069,98 Totaal    903.069,98 
  

 

 
 
 
 
 
Aanhangsel 1 : BEGROTINGSONTVANGSTEN OVER HET BOEKJAAR 2010  

Aanhangsel 2 : BEGROTINGSUITGAVEN OVER HET BOEKJAAR 2010  

Aanhangsel 3 : LIQUIDITEITSPOSITIE PER 31 DECEMBER 2010 

Aanhangsel 4 : TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN OVER DE BOEKJAREN 2009 EN 2010 
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Aanhangsel 1 

 

BEGROTINGSONTVANGSTEN OVER HET BOEKJAAR 2010  

 

Realisatie overeenkomstig de begroting die door de delegaties is vastgesteld en document  
CPC (09) 05 rev1 van 14 oktober 2009  

 Ontvangsten 2010 in € Begroting 2010 in € 
Begrotingsontvangsten 2010    
     

Bijdragen 2010     
Duitsland              151.838,90             186.393,52    
België              104.402,78             104.402,78    
Frankrijk                 58.487,96               58.487,96    
Luxemburg                 55.208,33               55.208,33    
Nederland              301.180,56             301.180,56    
Zwitserland                 68.326,85               68.326,85    
      
Totale begrotingsontvangsten              739.445,38            774.000,00 
     
Overige ontvangsten    
     
Rentes termijnrekeningen                   8.635,79                             -  
     
Totale overige ontvangsten                   8.635,79                             -  
 Uitstaande producten voor 2011 (bijdrage Duitsland)  34.554,62  
     
Algemeen totaal CDNI begroting              782.635,79            774.000,00 
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Aanhangsel 2 

 

BEGROTINGSUITGAVEN OVER HET BOEKJAAR 2010  

  Uitgaven 2010 in € 
Begroting 2010 in 
€ 

Budgettaire realisatie 2010     
      
Bedrijfsuitgaven     
Vertolking                 29.295,43             21.000,00 
Telefoon - internet - vloeistoffen                   2.518,36               3.000,00 
Vertaling                 15.831,14             15.000,00 
Personeel CCR                 74.852,57             87.000,00 
Drukwerk - kantoorbenodigdheden - post                   6.693,18               7.000,00 
Reiskosten                   6.665,48             5.000,00 
Onderzoek van kas en boeken                   2.071,26               6.500,00 
Consultants                 55.834,80             10.000,00 
Bankkosten                   1.722,67  
Ingekochte diensten   
    

Totale bedrijfsuitgaven               195.484,89           154.500,00 
    
Investeringen   
    
Spreiding investeringskosten               494.840,00           313.500,00 
Wijziging / aanpassing SPE                                -             20.000,00 
Terugbetaling voorschot NL                                -                             -  
Terugbetaling voorschotten CCR - BEV - 
SRH (pro memorie)              (74.498,00)                            -  
Exploitatie SPE                 79.581,25           286.000,00 
    

Totale investeringen              574.421,25           619.500,00 
    
    

Algemeen totaal CDNI begroting               769.906,14           774.000,00 
    
Begrotingsoverschot (exclusief financiële 
producten)                4.093,86  -  
Totaal begrotingsoverschot (inclusief 
financiële producten)                  12.729,65              -  
Begrotingstekort (exclusief financiële 
producten)                                -  -  
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          Aanhangsel 3 

 

 

 

LIQUIDITEITSPOSITIE PER 31 DECEMBER 2010 

 

 in € 
Liquiditeitspositie per 31 december 2010 

Kas 
  

-  
CIAL rekening CDNI   23.246,52  

CIAL rekening EXCOM 
  

-  
 
CIAL rekening EXCOM EPS    6.435,09  
 
CIAL termijnrekening CDNI       250.000,00  
 
CIAL termijnrekening EXCOM      75.000,00  
 
Totaal      354.681,61  
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Aanhangsel 4 

 

 

TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN OVER DE BOEKJAREN 2009 EN 2010 

 

De resultaten over de boekjaren 2009 (€ 370.624,90) en 2010 (€ 12.729,65) – oftewel een totaal 
bedrag van € 383.354,55 – zullen overeenkomstig besluit CDNI 2011-I-2 van 07 juni 2011 en 
document CPC (11)30 als volgt worden toegewezen: 

- Toewijzing aan het reservefonds met inachtneming van een bovengrens van 12% van de 
begroting voor 2012, oftewel een bedrag van € 73.200,00; 

 
- Instelling van een investeringsfonds voor een bedrag van € 130.154,55; 

 

- Vergoeding van de door de CCR gedragen kosten voor de terbeschikkingstelling van 
personeel in het kader van het CDNI tijdens de boekjaren 2010 en 2011, oftewel een bedrag 
van € 105.000,00; 

 
- Budgettaire aanpassing over twee jaar voor de boekjaren 2012 en 2013 voor een bedrag van 

€ 37.500,00 per boekjaar. Deze oplossing (in de vorm van een budgettaire aanpassing) maakt 
de gedeeltelijke verdeling van het resultaat zonder een te uitgesproken wijziging van de 
bijdragen van het ene op het andere jaar mogelijk. 

 
 
 
 
 

*** 


