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INTERNATIONAAL VEREVENINGS- EN 
COÖRDINATIEORGAAN 

 
 

ONTWERPAGENDA 
van de online vergadering op 27 mei 2021 

 

Begin Einde  Vertolking 

do 9.00 uur do 17.30 uur  FR DE NL  

 

Voorzitterschap: secretariaat 

 

1. Goedkeuring van de agenda en van het laatste verslag 

 

2. Internationale financiële verevening 

 

2.1 Voorlopige financiële verevening voor 2020 

 

2.2 Vaststelling van de voorlopige verevening voor het eerste kwartaal van 2021 - 

Ontwerpbesluit 

 

3. Organisatie en financiering van de inname en verwijdering van olie- en vethoudend 

scheepsbedrijfsafval 

 

3.1 Terugkoppeling over de online rondetafelconferentie over de toekomst van Deel A die op 

8 april 2021 is gehouden 

 

3.2 Ontwerpverslag van het IVC inzake de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem 

van de inname en verwijdering van het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval en 

voorstel inzake het tarief van de verwijderingsbijdrage voor 2022 (artikelen 10 en 14) 

 

3.3 Variabele en vaste inname- en verwijderingskosten per type ontvangstinrichting: 

gegevens voor 2019 en gegevensverzameling voor 2020 

 

3.4 Geharmoniseerde richtsnoeren inzake de afgifte van olie- en vethoudend 

scheepsbedrijfsafval die zijn bestemd voor de nationale instituten: herzieningen in het 

licht van de conclusies van de vergadering van de werkgroep van 6 april 2021 

 

4. Elektronisch betalingssysteem: SPE-CDNI 

 

4.1 Stand van de vernieuwingsprocedure 

 

4.2 Verlenging van het huidige contract met één jaar, van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 

 

4.3 AVG: stand van de besprekingen met de SPE-CDNI-dienstverlener over het rapport inzake 

de registratie van de persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van het SPE-

CDNI 

 

4.4 Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/474 van de Europese Commissie van 20 januari 2020 

betreffende de Europese scheepsrompendatabank (EHDB) 

 

5. Digitalisering van de documenten van Deel A: stand van zaken 

 

6. Bilgewater – Tegenstrijdigheid tussen de definitie van 'bilgewater' in artikel 1, onderdeel 

d, en de regeling voor de verwerking in artikel 2.02 
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7. Elektronische registratie van het ingenomen olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval: 

stand van zaken 

 

8. Voorlopige begroting van het IVC voor 2022 

 

9. Stand van uitvoering van het werkprogramma 2020-2021 en voorbereiding van het 

werkprogramma 2022-2023 

 

10. Herstructurering van de website van het CDNI 

 

11. Diversen 

 

12. Volgende vergadering 

 

*** 


