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CONFERENTIE DER VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN 
 

 

ONTWERPAGENDA 
van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen 

die online zal plaatsvinden op 1 juli 2020 
 
 

Begin Einde  Vertolking 

wo 9.30 uur wo 15.00 uur  FR DE NL  

 
 
Voorzitter: mevrouw BOULDOUYRÉ, Franse delegatie 
 

 

1. Goedkeuring van de agenda en van het verslag van de vorige vergadering 
 

2. Gevolgen van de Covid-19-pandemie 
 

2.1 Covid-19-pandemie en diensten voor de verzameling en de inname van scheepsafval 
 

2.2 Vergaderingen van het CDNI in 2020 en organisatorische regelingen voor de 

vergaderingen in de tweede helft van 2020 
 

3. Algemene administratie 
 

3.1 Vaststelling van de voorlopige begroting 2021 van de CVP en het IVC en voorlopige 

uitvoering 2019 

Ontwerpbesluit 

 

3.2 Samenstelling van de Duitse delegatie 

 

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

 

4.1 Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021 – 

Wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling 

Ontwerpbesluit 

 

4.2 Systeem voor de elektronische registratie van de afgifte van olie- en vethoudend afval, 

rekening houdend met de ontwikkeling van een elektronisch olie-afgifteboekje 
 

4.3 Afgifte van de olie-afgifteboekjes: afgevende autoriteiten 
 

4.4 Audit inzake de gegevensbescherming (AVG): afronding van het verslag 
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5. Deel B van de Uitvoeringsregeling: afval van de lading 
 

5.1 Nieuwe regelgeving voor de behandeling van gasvormige restanten 
 

5.1.1. 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 
 

5.1.2. Ontgassingsvoorschriften: specifieke pagina op de website 

 

5.1.3. Overzicht van de financieringsmogelijkheden van de Europese Unie ter ondersteuning van 

de initiatieven die de uitvoering van het ontgassingsverbod beogen 
 

6. Deel C van de Uitvoeringsregeling: overig scheepsbedrijfsafval 
 

6.1 Wijziging van 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 
 

7. Besluiten die door de CVP genomen dienen te worden 
 

7.1 Voorlopige begroting 2021 van de CVP en het IVC en voorlopige uitvoering 2019 

7.2 Verhoging van de verwijderingsbijdrage tot 8,50 euro met ingang van 1 januari 2021 – 

Wijziging van artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling 

7.3 Wijziging van 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 

7.4 Vaststelling van de voorlopige verevening 4de kwartaal 2019 - Besluit IVC 2020-I-1 

7.5 Vaststelling van de voorlopige verevening 1ste kwartaal 2020 - Besluit IVC 2020-I-2 

 

8. Algemene vraagstukken 
 

9. Diversen 
 

*** 


