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WERKGROEP CDNI 

 
 

ONTWERPAGENDA 
van de werkgroep CDNI 

die online zal plaatsvinden op 6 en 7 april 2021 
 
 

Begin Einde  Vertolking 

di 9.30 u di 17.00 u  FR 

FR 

DE 

DE 

NL

NL 

 

wo 9.30 u wo 16.30 u   

. 
 

Voorzitterschap: Dhr. BLESSINGER, Zwitserse delegatie 

 

1. Goedkeuring van de agenda 

 
2. Covid-19-pandemie en gevolgen voor de inzameling en innamedienstverlening voor 

scheepsbedrijfsafvalstoffen  

3. Rondetafelbijeenkomst over de toekomst van Deel A op 8 april 2021 

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

 
4.1 Geharmoniseerde aanbeveling voor de afgifte van olie- en vethoudend afval: ontwikkeling 

van een gids met de algemene voorwaarden voor de afgifte 

 

4.2 Documenten van het CDNI in digitale vorm: volgende stappen en mogelijke scenario’s 

 

4.3 SPE-CDNI: stand van het huidige contract en vervanging van het systeem 

 

5. Deel B van de Uitvoeringsregeling: afval van de lading 
 

5.1 Behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading 

 

5.2 Losverklaring van het CDNI 
 

6. Deel C van de Uitvoeringsregeling: overig scheepsbedrijfsafval 
 

6.1 Uitbreiding van het toepassingsgebied van het verbod krachtens artikel 9.01, derde lid, tot 

passagiersschepen met meer dan 12 passagiers 

 

6.2 Financiering van het overig scheepsbedrijfsafval 

 

6.3 Internationale harmonisatie voor afvalstoffen van Deel C: uniformering codering 

afvalstoffen 
 

6.4 Voorstel tot wijziging van artikel 9.03 van Bijlage 2 (monitoren van de hoeveelheid 

afvalwater en lozingsmogelijkheden) 
 

7. FAQ's: voorgestelde vragen en antwoorden 



- 2 - 

 

lh/pdz/cdni21_11nl_a 

8. Algemene vraagstukken 

 

8.1 Interne zaken 

 

8.2 Ontwerp van een ISO-norm over de afgifte en verwijdering van boordafvalstoffen van 

binnenvaartschepen 

 

8.3 Lopende werkzaamheden in de Europese Commissie ten aanzien van de taxonomie en de 

duurzame financiering 

 

8.4 Conceptwerkprogramma 2022-2027 van de Internationale Commissie ter Bescherming van 

de Rijn (ICBR) 

 

9. Diversen 
 

9.1 Vergaderkalender voor 2021 

 


