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Nr. Mandaat/onderwerp 
Termijnen 

Verwijzingen Prioriteit 
van tot 

Deel A: olie- en vethoudend afval 

1. Financieringssysteem overeenkomstig artikel 6 van het 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 

  

Verslag van het IVC inzake de jaarlijkse 

evaluatie van het financieringssysteem 

IIPC (18) 40 def. corr. = CPC (18) 38 def. 

corr. 

Permanente taak 

 1.2. Opstelling van de financiële kwartaal- en jaarvereveningen    Permanente taak 

2. Optimalisering van de exploitatie van het net van ontvangstinrichtingen 

 

2.1 Ontwikkeling van een strategie voor de toekomst van het net van 

ontvangstinrichtingen voor olie- en vethoudend afval, het voorkomen van 

afval alsook de verwijderingsbijdrage, met name de organisatie van een 

rondetafelconferentie in samenwerking met de sector 

2020 - Besluit CDNI 2018-II-3 I 

 

2.2 Elektronische registratie van de afgifte van olie- en vethoudend afval met 

het oog op een elektronisch olie-afgifteboekje. Beoordeling van het 

noodzakelijke juridische kader en, waar nodig, wijziging van de relevante 

bepalingen van de Uitvoeringsregeling 

2020 2021 
IIPC (19) 21 int. rev. 1 

IIPC (19) 32 
I 
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2.3 Voortzetting van de benchmarking CDNI/Deel A - Olie- en vethoudend 

afval 

Analyse van de verwijderingsprocessen (kwalitatieve en kwantitatieve 

criteria) 

2020 2021 

CPC (16) 26 int. 

IIPC (19) 34 int. = CPC (19) 36 int. (verslag 

2018) 

I 

 

2.4 Afronding van de beoordeling van de mogelijkheid om geharmoniseerde 

richtsnoeren vast te stellen voor de afgifte van olie- en vethoudend afval  

 Opstellen van technische specificaties voor deze richtsnoeren, met name 

met het oog op de opstelling van een uniform bestek voor 

aanbestedingsprocedures 

2020 - 
CINNA (10) 29 rev. 1 = IIPC (10) 14 

IIPC (19) 13 rev. 1 = CPC (19) 25 
II 

 
2.5 Gebruik van de geanonimiseerde gegevens van het SPE-CDNI voor 

statistische doeleinden 
   Permanente taak 

Deel B: afval van de lading 

3. 

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 

2020 2021 
Besluit CDNI 2017-I-4 

CPC (19) 11 rev. 2 
I 

4. Follow-up van de uitvoering van Deel B: 

 
4.1 Opstelling van een lijst van bevoegde autoriteiten voor publicatie op de 

website 
2020 -  Permanente taak 

 
4.2 Voorbereiding van een synthese van de stand van zaken betreffende de 

uitvoering van de bepalingen binnen de verdragsluitende partijen 
  

CPC (16) 20 def. (gepubliceerde resultaten 

van de online enquête) 
II 
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 4.3 Afronding van een catalogus van toepasselijke sancties 2020 2021 CPC (14) 29 int. rev. 1 II 

 
4.4 Bijwerking van de beschikbare informatie over de infrastructuur (kaart van 

de ontvangstinrichtingen op de website) 
  CPC (14) 29 int. rev. 1 Permanente taak 

5. Opstelling van richtsnoeren voor de goederenlijst van het CDNI 2020 2021 CDNI/G (16) 46 II 

Deel C: overig scheepsbedrijfsafval 

6. 

Internationale harmonisatie voor afvalstoffen van Deel C: ontwikkeling van 

pictogrammen voor het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval 

aan boord en aan wal die vastgesteld zouden kunnen worden in de vorm van 

aanbevelingen 

2020 2021 
IIPC (18) 04 

CDNI/G (19) 7 
II 

7. 

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het verbod krachtens artikel 9.01, 

derde lid, tot passagiersschepen met meer dan 12 personen: opstellen van 

overgangsbepalingen voor schepen die op 30 december 2008 reeds in de 

vaart waren genomen 

2020  2020 CPC (19) 16 rev. 2 I 

8. 

Beoordeling van de noodzaak om bepalingen vast te stellen voor het 

monitoren van de hoeveelheid afvalwater en de lozingsmogelijkheden voor 

boordzuiveringsinstallaties; in voorkomend geval, voorbereiding van de 

overeenkomstige bepalingen (in het kader van de workshop met de 

bevoegde autoriteiten) 

2020 2021 
CDNI/G (18) 32 

CDNI/G (18) 33 
I 
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9. 
Aanpassing van de regelgeving: verwijzing naar de technische voorschriften 

van ES-TRIN met betrekking tot de boordinstallaties 
2020 2021  II 

10. Follow-up van de uitvoering van Deel C: 

 
10.1 Opstelling van een lijst van bevoegde autoriteiten voor publicatie op de 

website 
2020 2021  Permanente taak 

 
10.2 Voorbereiding van een synthese van de stand van zaken betreffende de 

uitvoering van de bepalingen binnen de verdragsluitende partijen 
   Permanente taak 

 10.3 Afronding van een catalogus van toepasselijke sancties 2020 2021 CPC (14) 29 int. rev. 1 Permanente taak 

 
10.4 Bijwerking van de beschikbare informatie over de infrastructuur (kaart van 

de ontvangstinrichtingen op de website) 
   Permanente taak 

Algemene vraagstukken 

11. 

Beoordeling van het juridische kader dat nodig is om het gebruik van 

documenten van het CDNI langs elektronische weg mogelijk te maken en, 

waar nodig, wijziging van de desbetreffende bepalingen (losverklaring, olie-

afgifteboekje) 

2020 2021 CDNI/G (18) 40 + CDNI/G (19) 23 I 

12. 
Voorbereiding en organisatie van een internationale workshop met de 

bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van Delen B en C (2021) 
2020 2021 CPC (17) 34 int. I 
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13. 
Voorbereiding van een activiteitenverslag "10 jaar tenuitvoerlegging van het 

Verdrag" (2009-2019) 
2020 - Activiteitenverslag 2012-2015 I 

14. 

Informatie over de tenuitvoerlegging van het Verdrag (actualisering van de 

inhoud van de website, persberichten en nieuwsbrieven, bijwerking van WaSTo 

enz.) 

   Permanente taak 

15. Ontwikkeling en actualisering van FAQ's   CPC (16) 19 rev. 7 Permanente taak 

16. 
Betrekkingen met derde landen die belangstelling hebben om tot het 

Verdrag toe te treden 
2020 2021 CPC (19) 3 + add. Permanente taak 

17. 

Samenwerking met andere rivierencommissies en internationale 

organisaties 

- Centrale Commissie voor de Rijnvaart (synchronisatie van de bepalingen van 

hoofdstuk 15 van het Rijnvaartpolitiereglement en het CDNI) 

- Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE): 

werkzaamheden om de CEVNI in overeenstemming te brengen met de 

bepalingen van het CDNI en ADN 

- Donaucommissie 

- Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn 

   Permanente taak 

18. 
Internationale harmonisatie, met name met betrekking tot de bepalingen die 

van toepassing zijn op de Donau 
   Permanente taak 

19. 
Beoordeling van een wijziging van bijlage 1 bij het Verdrag met het oog op 

een uitbreiding van het toepassingsgebied in Frankrijk 
2020 2021 CPC (19) 50 II 

 


