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Besluit CDNI 2015-I-1
CDNI - Begroting 2016

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
gezien de uitvoerige begroting die door het secretariaat is voorbereid (CPC (15) 3 rev. 3) en
overeenkomstig artikel 1 van het financieel reglement van het CDNI,
aanvaardt krachtens artikel 14, zesde lid van het Verdrag haar begroting 2016, alsmede
krachtens artikel 10, zesde lid van het Verdrag de begroting 2016 van het IVC, ten bedrage van in
totaal € 650 300 (zeshonderdvijftigduizend en driehonderd euro), inclusief de toewijzing aan het
investeringsfonds;
aanvaardt de uitvoering van een budgettaire aanpassing ten bedrage van € 78 000 (SPE-CDNI
en aflossingen over de voorafgaande jaren), waardoor het over de Verdragsluitende Partijen te
verdelen bedrag tot € 572 300 (vijfhonderdtweeënzeventigduizend en driehonderd euro) wordt
teruggebracht;
legt voor de bijdragen van de Verdragsluitende Partijen de volgende verdeling vast:

Verdragsluitende Partijen

2016

Duitsland

136 783.33

België

74 683.33

Frankrijk

46 738.33

Luxemburg

43 633.33

Nederland

220 618.33

Zwitserland

49 843.33

Totaal

572 300.00

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 treedt op 1 januari 2016 in werking.
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Besluit CDNI 2015-I-2
Aanwijzing van een met de controle van de rekeningen belast orgaan

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,

gezien artikel 16 van haar Financieel Reglement,
wijst het accountantskantoor PWC aan als het met de controle van de rekeningen belaste
orgaan voor de begrotingsjaren 2015-2018.
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Besluit CDNI 2015-I-3
Deel A - Wijziging van artikel 3.03, achtste lid, van de Uitvoeringsregeling

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
(CDNI) en meer in het bijzonder de artikelen 10, 14 en 19 van dit Verdrag,
op voorstel van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan,
besluit artikel 3.03, achtste lid, van de Uitvoeringsregeling als volgt te wijzigen:
"8. Voor de transacties in de onder letter b) en c) van bovenstaand lid zes genoemde gevallen, is de
exploitant van het schip het innende nationale instituut administratiekosten verschuldigd; de hoogte
van deze administratiekosten wordt voor alle Verdragspartijen uniform door het internationaal
verevenings- en coördinatieorgaan bepaald."
stelt de instemming van alle Verdragsluitende Partijen met het onderhavige besluit vast,
Dit besluit treedt op 1 januari 2016 in werking.
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Besluit CDNI 2015-I-4
Kennisneming
Deel A - Hoogte van de administratiekosten in het kader van de toepassing van een schriftelijke
procedure

De Conferentie van Verdragsluitende Partijen,
gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
(CDNI) en meer in het bijzonder de artikelen 10, 14 en 19 van dit Verdrag,
bevestigt dat de betaling van de verwijderingsbijdrage in principe door middel van het SPE-CDNI moet
worden verricht (artikel 3.03, vierde lid), waarbij
a)

de schriftelijke procedure alleen toepassing kan vinden in de gevallen die in artikel 3.03,
zesde lid, worden genoemd, en

b)

individuele afwijkende regelingen krachtens
Uitvoeringsregeling getroffen kunnen worden,

artikel

3.03,

negende

lid,

van

de

neemt kennis van het feit dat de administratiekosten voor transacties die onder de letters b) en c) van
het zesde lid van artikel 3.03 vallen, overeenkomstig artikel 3.03, achtste lid, door het Internationaal
Verevenings- en Coördinatieorgaan op
€ 25 excl. belastingen
(vijfentwintig euro te vermeerderen met belastingen)
zijn vastgesteld (Besluit 2015-I-1 van het IVC van 21 mei 2015),
bevestigt dat de bijzonderheden van de procedure overeenkomstig artikel 3.03, tiende lid, op nationaal
niveau vastgesteld moeten worden.

Bijlage
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Bijlage CDNI 2015-I-4
Besluit van het IVC 2015-I-1
Deel A - Hoogte van de administratiekosten in het kader van de toepassing van een schriftelijke
procedure
Het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan,
gezien het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
(CDNI) en meer in het bijzonder de artikelen 10, 14 en 19 van dit Verdrag,

beseffend dat het bedrijfsleven de gelegenheid heeft gehad om regelingen voor een adequate betaling
van de verwijderingsbijdrage te treffen,
onder verwijzing naar document IIPC (12) 8,
besluit de administratiekosten voor transacties die onder de letters b) en c) van het zesde lid van
artikel 3.03 vallen, op
€ 25 excl. belastingen
(vijfentwintig euro te vermeerderen met belastingen)
vast te stellen.

Dit besluit treedt op 1 juli 2016 in werking.

***
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