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Winterzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Straatsburg, 14.01.2015 - De Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) heeft op 12 december
2014 in Straatsburg haar winterzitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door dhr. Reutlinger,
vertegenwoordiger van de Zwitserse delegatie.

Olie- en vethoudend afval: instandhouding van het tarief van de verwijderingsbijdrage op € 7,50
Op voorstel van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) heeft de Conferentie van
Verdragsluitende Partijen (CVP) op 12 december 2014 besloten om de verwijderingsbijdrage voor het
olie- en vethoudend afval op hetzelfde niveau te houden.

De aanvullende financiële analyses en kostenramingen van het IVC lijken op basis van de beschikbare
informatie in tegenstelling tot eerdere hypothesen aan te geven dat de jaarlijks ontvangen
inkomsten uit de verwijderingsbijdrage vanaf 2016 de kosten van de ontvangstinrichtingen niet meer
zullen dekken. Vanaf 2016 zullen de tussentijds geïnde en niet-bestede overschotten dan ook
geleidelijk worden afgebouwd.
De CVP heeft de beslissing van het IVC om in het komende jaar een vergelijkende analyse te maken
expliciet goedgekeurd. De resultaten zullen naar verwachting vooral de mogelijkheden identificeren
om de efficiëntie van de ontvangstinrichtingen en hun diensten verder te verbeteren.
Het binnenvaartbedrijfsleven moet nauw bij deze activiteiten worden betrokken, aangezien het net
van ontvangstinrichtingen voor het olie- en vethoudend afval via de verwijderingsbijdrage van € 7,50
wordt gefinancierd volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt en om deze reden maximaal aan de
behoeften moet voldoen.

Gasvormige restanten van vloeibare lading: een actieplan voor de verdere werkzaamheden
Tijdens de zitting van 12 december 2014 is een actieplan aangenomen om bepalingen over de
omgang met gasvormige restanten van vloeibare lading in het afvalverdrag vast te leggen, waarbij
het de bedoeling is om in december 2015 een wijzigingsvoorstel voor het CDNI-verdrag aan te
nemen.
Het is besloten om deze bepalingen vast te stellen naar analogie van de regeling voor vaste en
vloeibare ladingrestanten die in deel B is voorzien. De CVP doet om deze reden de aanbeveling om
deel B van het afvalverdrag in deze zin aan te passen.
De CVP heeft benadrukt dat dit een ambitieus actieplan is, dat om een grote implicatie van alle
betrokken actoren vraagt. Zij heeft in dit verband het belang onderstreept om de werkzaamheden
van de deskundigen uit de betrokken economische branches voort te zetten.

Overig scheepsbedrijfsafval
De CVP heeft de noodzaak van een uniforme en transparante behandeling voor de uitvoering van
deel C onderstreept. De Verdragsluitende Partijen zijn uitgenodigd om de beschikbare informatie
voor te leggen, die in de toekomst op de website gepubliceerd en aangevuld zal kunnen worden.

Hoorzitting met de erkende organisaties in december 2015
De CVP zal in december 2015 een hoorzitting met de erkende organisaties houden.

Publicatie van de geconsolideerde versie van het afvalstoffenverdrag
De CVP heeft kennis genomen van de geconsolideerde versie van het afvalstoffenverdrag, die op de
website www.cdni-iwt.org beschikbaar is.

De volgende zitting van de CVP zal op 30 juni 2015 plaatsvinden onder het voorzitterschap van dhr.
Reutlinger, vertegenwoordiger van Zwitserland.

Het CDNI in het kort (www.cdni-iwt.org)
Het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9
september 1996 (CDNI) is op 1 november 2009 in werking getreden. Tot het verdrag, dat de
bescherming van het milieu en met name het water beoogt, zijn zes landen toegetreden (België,
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). De regels van het CDNI leggen de nadruk
op de afvalpreventie, de verwijdering van het afval door gespecialiseerde ontvangstinrichtingen langs
alle waterwegen, de internationale financiering van deze maatregelen en initiatieven volgens het
principe “de vervuiler betaalt” en de controles met betrekking tot de illegale lozingen van het
betrokken afval in het oppervlaktewater.
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