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CONFERENTIE DER VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN 

 

 
 

ONTWERPAGENDA 
van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen 

die zal plaatsvinden op 18 december 2019 
te Straatsburg 

 
Voorzitter: de heer DE SPIEGELEER, Belgische delegatie 
 
Met de uitzonderlijke deelname van de "founding mothers and fathers" van het Verdrag 
 

 

1. Goedkeuring van de agenda en van het verslag 
 

2. Algemene administratie 
 

2.1 Viering van de tiende verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag 
 

2.2 Hoorzitting met de erkende organisaties van 17 december 2019 

 

2.3 Uitvoering van de werkzaamheden uit het werkprogramma 2018-2019 en ontwerp van het 

werkprogramma 2020-2021 

Ontwerpbesluit 
 

2.4 Samenstelling en voorzitterschap van de CVP en samenstelling van het IVC 

Ontwerpbesluit 

 

3. Deel A van de Uitvoeringsregeling: olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval 

 

3.1 Vaststelling van de definitieve jaarlijkse financiële verevening 2018 (artikel 14, derde lid, 

onder a, van het CDNI) 

Ontwerpbesluit 

 

3.2 Vaststelling van de verwijderingsbijdrage: verslag van het IVC inzake de jaarlijkse 

evolutie van het financieringssysteem en voorstel inzake het tarief van de 

verwijderingsbijdrage 2020 (€ 7,50) en 2021 (€ 8,50) 

Ontwerpbesluit 

 

3.3 SPE-CDNI: rapport over de registratie van de persoonsgegevens gebruikt in het kader 

van het SPE-CDNI 
 

3.4 Systeem voor de elektronische registratie van gegevens over de afgifte van olie- en 

vethoudend scheepsbedrijfsafval, rekening houdend met de ontwikkeling van een 

elektronisch olie-afgifteboekje: systeemconcept en marktconsultatie 
 

3.5 Olie-afgifteboekje: nieuwe versie op 1 december 2019 (stand van zaken) 
Besluit 2018-II-4 
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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 met 

betrekking tot de opname van bepalingen inzake de behandeling van gasvormige 

restanten van vloeibare lading 

 

4.2 Correctie van een tegenstrijdigheid in artikel 1 van het Verdrag in Besluit CDNI 2017-I-4 

Ontwerpbesluit 

 

4.3 Losverklaring: verschillen tussen de taalversies 

Ontwerpbesluit 

 

5. Deel C van de Uitvoeringsregeling: overig scheepsbedrijfsafval 
 

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

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

en hotelschepen met meer dan 12 slaapplaatsen 

Voorlopig ontwerpbesluit 
 

6. Besluiten die door de CVP genomen dienen te worden 
 

7. Algemene vraagstukken 
 

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

7.2 Samenwerking met andere rivierencommissies en internationale organisaties 
 

7.2.1. Stand van het overleg binnen de Donaucommissie over een mogelijke toetreding van 

andere lidstaten en lopende werkzaamheden voor de herziening van de aanbevelingen 
 

7.2.2. Voorbereiding van een nieuwe inventarisatie van de emissies in het Rijnstroomgebied 

door de ICBR 
 

7.2.3. Uitwisseling tussen de CCR en het CDNI 
 

7.3 Werkzaamheden in de Europese Unie die verband houden met het CDNI 
 

7.3.1. Voorbereiding van het volgende NAIADES-actieprogramma (2021-2027) 
 

7.3.2. Richtlijn (EU) 2019/883 inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van 

schepen 
 

8. Diversen 

 

8.1 Frans voorzitterschap 2020-2021 van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen 
 

8.2 Samenwerking met Sciences-Po Straatsburg 
 

8.3 Bundel met besluiten 2017-2018 
 

8.4 Vergaderkalender voor 2020 
 

 
*** 


