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CONFERENTIE DER VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN 

 

 
 

ONTWERPAGENDA 
van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen 

die zal plaatsvinden op 18 juni 2019 
te Straatsburg 

 
Begin Einde  Vertolking 

di 9.30 uur di 16.30 uur  FR DE NL  

 
 
Voorzitter: de heer DE SPIEGELEER, Belgische delegatie 
 

 

1. Goedkeuring van de agenda en van het verslag 
 

2. Algemene administratie 
 

2.1 Vaststelling van de voorlopige begroting 2020 van de CVP en van het IVC en voorlopige 

uitvoering 2018 

 

2.2 Verslag van het secretariaat over de jaarrekeningen 2018 van het CDNI 

 

2.3 Aanwijzing van de accountant 
 

2.4 Uitvoering van de werkzaamheden uit het werkprogramma 2018-2019 en voorbereiding 

van het werkprogramma 2020-2021 
 

3. Deel A van de Uitvoeringsregeling: olie en vethoudend afval 

 

3.1 Follow-up van de benchmarking: variabele en vaste kosten van de inzameling en 

verwijdering per procescategorie: verslag over 2017 

 

3.2 SPE-CDNI 

 

3.3 Elektronische registratie van het ingenomen olie- en vethoudend afval 
 

3.4 Actualisering van de richtsnoeren inzake geharmoniseerde voorwaarden voor de afgifte 

van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval: algemene voorwaarden voor de afgifte 
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4. Deel B van de Uitvoeringsregeling: afval van de lading 
 

4.1 Monitoren van de ratificatie en de tenuitvoerlegging van de wijziging van het Verdrag 

houdende de opname van bepalingen inzake de behandeling van gasvormige restanten 

van vloeibare lading 
 

4.2 Informatieblad CDNI - Voorkoming van scheepsbedrijfsafval door het gebruik van 

eenheidstransporten / verenigbare transporten / speciale scheepstypes 
 

4.3 Informatieblad CDNI – Omgang met afval van de lading 
 

5. Deel C van de Uitvoeringsregeling: overig scheepsbedrijfsafval 
 

5.1 Wijzigingsvoorstel voor de artikelen 8.02 en 9.01 van de Uitvoeringsregeling bij het CDNI 

met het oog op een regeling voor passagiersschepen met meer dan 12 passagiers en 

hotelschepen met meer dan 12 slaapplaatsen 
 

6. Besluiten die door de CVP genomen dienen te worden 
 

6.1 Voorlopige begroting 2020 van de CVP en van het IVC en voorlopige uitvoering 2018 

6.2 Verslag van het secretariaat over de jaarrekeningen 2018 van het CDNI 

6.3 Aanwijzing van de accountant 

6.4 Vaststelling van de voorlopige verevening 4de kwartaal 2018 - Besluit IVC 2019-I-1 

6.5 Vaststelling van de voorlopige verevening 1ste kwartaal 2019 - Besluit IVC 2019-I-2 

6.6 Richtsnoeren inzake geharmoniseerde voorwaarden voor de afgifte van olie- en 

vethoudend scheepsbedrijfsafval: algemene voorwaarden voor de afgifte - besluit IVC 

2019-I-3 
 

7. Algemene vraagstukken 
 

7.1 FAQ's – Beoordeling van de vragen/antwoorden en stand van de publicaties op internet 
 

7.2 Hoorzitting met de erkende organisaties 2019 
 

7.3 Samenwerking met andere rivierencommissies en internationale organisaties 
 

7.4 Herdenking van de tiende verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag 
 

8. Diversen 
 

8.1 Verdrag van Bazel en kunststofafval 

 

8.2 Vergaderingen in 2019 
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