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Besluit CDNI 2014-I-1 
 

CDNI – Begroting 2015 
 
 
 De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 
 
 gezien de uitvoerige begroting die door het secretariaat is voorbereid (CPC (14) 7 def.) en 
overeenkomstig artikel 1 van het financieel reglement van het CDNI, 
  
 aanvaardt krachtens artikel 14, zesde lid van het Verdrag haar begroting 2015, alsmede 
krachtens artikel 10, zesde lid van het Verdrag de begroting 2015 van het IVC, ten bedrage van in 
totaal € 569 500 (vijfhonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd euro); 
  
 legt de volgende verdeling vast voor de bijdragen van de Verdragsluitende Partijen: 
 
 

LAND 

 

2015 

(bedrag in euro) 

Duitsland 138 016,67 € 

België 73 366,67 € 

Frankrijk 44 274,17 € 

Luxemburg 41 041,67 € 

Nederland 225 294,17 € 

Zwitserland 47 506,67 € 

Totaal 569 500.00 € 

 
 

De bijdragen zullen worden overgemaakt op de rekening van het CDNI bij de bank CIC Est te 
Straatsburg. 
 
 De Verdragsluitende Staten wijzen erop dat deze overmaking slechts kan geschieden als de 
nationale begrotingen door hun respectieve parlementen zijn goedgekeurd. 
 
 Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2015. 
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Besluit CDNI 2014-I-2 

 
Aankondiging van een verlaging van de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend  

scheepsbedrijfsafval in 2015 
 

 
De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 

 
 gezien het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en 
Binnenvaart en gezien artikel 6 van dit verdrag inzake de financiering van de inname en verwijdering 
van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval,  
 
 in herinnering roepend  
 

- dat de betaalde verwijderingsbijdragen uitsluitend worden aangewend voor de 
financiering van de inname en verwijdering van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval; 

- dat het toegepaste tarief rekening houdt met de ontwikkeling van de kosten; 
- dat het aan het Internationale Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) toebehoort 

regelmatig de aanpassing van het toegepaste tarief voor te stellen aan de Conferentie 
van Verdragsluitende Partijen (CVP);  

 
 overwegende 
 

- dat het net van ontvangstinrichtingen naar verwachting uitgebreid zal worden met het oog 
op de behoeften van de gebruikers;  

- dat de kosten bijgevolg zullen kunnen stijgen; 
- dat een zekere stagnatie van de verwijderingsbijdrage kan worden waargenomen;  
- dat het financieringssysteem een overschot vertoont; 
 
neemt kennis van de overwegingen van het IVC, volgens welke  
 
- een stabiel tarief van de verwijderingsbijdrage de voorkeur geniet in het belang van het 

bedrijfsleven;   
- een aanvullende financiële analyse moet worden uitgevoerd alvorens een adequate 

herziening van het tarief van de verwijderingsbijdrage voor te stellen; 
 

 nodigt  
 

- het IVC uit een neerwaartse bijstelling van het tarief voor het einde van het jaar 2014 
voor te stellen, die zo spoedig mogelijk in 2015 in werking zal treden; 

 
stelt de instemming van alle Verdragsluitende Partijen met het onderhavige besluit vast. 
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Besluit CDNI 2014-I-3 
 

Voor de status van erkende niet-gouvernementele organisatie 
 

EUROSHORE INTERNATIONAL VZW 
 
 

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen, 
 

gezien artikel 4, zesde lid, van het Huishoudelijk Reglement van de Conferentie van 
Verdragsluitende Partijen in samenhang met het Besluit 2001-I-3.III met bijlage van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart dat voorziet in de status van erkende niet-gouvernementele organisatie 
en dat de voorwaarden voor het toekennen van deze status vaststelt, 

gezien het verzoek tot erkenning dat EUROSHORE op 26 mei 2014 heeft ingediend, waarmee 
deze organisatie zich tot het naleven van de regels geldend voor de status van erkende niet-
gouvernementele organisatie verbindt, 

gezien het feit dat EUROSHORE op internationaal niveau representatief is voor de 
scheepsafvalsector,  

verleent de status van erkende niet-gouvernementele organisatie aan die organisatie voor een 
periode van 5 jaar, die verlengd kan worden, voor de volgende activiteiten van het CDNI:  

- optimalisering van de inzameling en de verwijdering van afval, 

- harmonisatie of optimalisering van de terms of reference in het kader van een 
aanbestedingsprocedure (Deel A), 

- technisch advies op het gebied van de inname en de verwerking van dampen van 
vloeibare en gasvormige lading (Deel B), 

- uitwerking van een financieringssysteem (Deel C), 

- bevordering van standaarden voor de verzameling, opslag, verwerking en verwijdering 
van het afval, 

geeft de uitvoerend secretaris de opdracht dit besluit aan EUROSHORE te doen toekomen. 
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