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De Conferentie van Verdragsluitende Partijen behoudt zich de mogelijkheid voor om tot aanpassingen over te 

gaan met het oog op eventuele prioriteiten die tijdens de periode zouden kunnen optreden. 

 

Nr. Mandaat / Onderwerp 
Termijnen 

Verwijzingen Prioriteit 

van tot 

Deel A 

1. Financieringssysteem ex artikel 6 CDNI     

 

1.1.  evaluatie van het tarief van 7,50 € / 1000 
liter in het licht van de globale kosten van 
het net van ontvangstinrichtingen en 
evaluatie van het net van 
ontvangstinrichtingen 

2018 2019 CPC (16) 43 def. I 

 

1.2  analyse van de noodzaak en de voorwaarden voor 
de inning van de verwijderingsbijdrage voor  
alternatieve brandstoffen, met name LNG, in de 
zin van artikel 6 van het CDNI 

2018  
CPC (17) 11 

Besluit CDNI 2017-I-5 
II 

 
1.2  herziening van de tariefmodaliteiten van artikel 6 

van het  CDNI met het oog op de bevordering van 
de vermindering van het afval 

2018 2019 
Voorstel van de sector 

(2018) 
II 

 1.4.  opstelling van de financiële jaar- en 
kwartaalvereveningen 

   Permanent 

2. 
Optimalisering van de exploitatie van het net van 

ontvangstinrichtingen 
    

 

2.1  benchmarking CDNI / Deel A - Olie- en 

vethoudend afval 

- analyse van de verwijderingsprocessen 

(kwalitatieve criteria) 

2018 2019 CPC (16) 26 int. I 

3. 

Mogelijkheden voor het gebruik van de ECO-kaart ter 

vereenvoudiging van andere diensten / procedures 

(bv.: papierloze procedure voor het in ontvangst nemen 

van afval) 

2018 2019  I 

4. 
Bescherming van de persoonsgegevens van het SPE-

CDNI en instelling van aangepaste procedures 
2018 2019  I 

5. 

Gebruik van de geanonimiseerde gegevens van het 

SPE-CDNI voor statistische doeleinden 

 

2018 2019  II 
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6. 
Elektronische registratie van het afgegeven afval 

(follow-up van het proefproject SAB-SRM) 
2018 2019  I 

Deel B 

7. 

Monitoren van de ratificatie en de tenuitvoerlegging 

van de wijziging van het Verdrag met betrekking tot 

de opname van bepalingen inzake de behandeling 

van gasvormige restanten van vloeibare lading 

  Besluit CDNI 2017-I-4 I 

8. 
Monitoren van infrastructuur voor de afgifte van afval 

van de lading, artikel 5.02 
2018 2019   

 
8.1. in kaart brengen van toepasselijke boetes en 

bevoegde autoriteiten 
2018 2019  II 

 

8.2 stand van de tenuitvoerlegging; goede informatie 

krijgen uit de Verdragsluitende Partijen over hun 

implementatie van Deel B 

 2018  I 

 
8.3. verbetering van de beschikbare informatie over de 

infrastructuurvoorzieningen 
 2019  I 

9. Voorbereiding van de losverklaring 2020 2019   II 

10. 
Opstelling van richtsnoeren voor 

eenheidstransporten 
 2018 CDNI/G (17) 12 I 

11. 
Opstelling van richtsnoeren voor de goederenlijst van 

het CDNI 
 2018  I 

Deel C 

12. Verzameling, afgifte en inname van overig 

scheepsbedrijfsafval 
    

 
12.1  stand van de tenuitvoerlegging; goede informatie 

krijgen uit de Verdragsluitende Partijen over hun 

implementatie van Deel C 

  CPC (14) 29 int. I 
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 12.2  in kaart brengen van toepasselijke boetes en 

bevoegde autoriteiten 
2018  CPC (14) 29 int. I 

 12.3  actualisatie van de beschikbare informatie over de 

infrastructuur 
   Permanent 

13. 

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het 

verbod krachtens artikel 9.01, lid 3, tot 

passagiersschepen met meer dan 12 personen 

 - impactanalyse 

-  aanvulling van het voorschrift 

2018 2019 
CPC (11) 40 add. 

CDNI/G (16) 9 int. 
I 

14. 

 

Actualisatie van de richtsnoeren voor de 

verwijdering van afvalstoffen en het gebruik van 

reinigingsmiddelen 

 

2018 2019 CPC (16 (1) def. I 

15. 

 

Voortzetting van de harmonisatie van de bepalingen 

van Deel C 

 

   Permanent 

 

Algemene vraagstukken 

16. 
Informatie over de tenuitvoerlegging van het Verdrag 

(actualisatie van de inhoud van de website, 

persberichten, WaSTo) 

 2019  Permanent 

17. FAQ's: opstelling en actualisatie van FAQ's 

(vereenvoudiging van de bestaande FAQ's) 
   Permanent 

18. 

Mogelijkheid onderzoeken tot het digitaliseren van 

documenten (bv.: losverklaring, 

vervoersovereenkomst - op voorstel van het 

bedrijfsleven) 

2018   II 

19. 

Betrekkingen met derde landen die belangstelling 

hebben om tot het Verdrag toe te treden (instelling 

van een specifieke werkgroep voor de voorbereiding 

van de toetreding van de Donaustaten) 

2018 2019  I 

20. Internationale harmonisatie, met name met de 

Donaubepalingen 
   Permanent 

21. Voorbereiding van een nieuwe internationale 

workshop voor de uitvoering van Delen B en C 
2019   II 

 

*** 


