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CONFERENTIE DER VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN 

 

 

ONTWERPAGENDA 
van de Conferentie der Verdragsluitende Partijen 

die online zal plaatsvinden op 22 juni 2021 
 
 
Begin Einde  Vertolking 

di 9.30 uur di 16.30 uur  FR DE NL  

 
 
Voorzitterschap: mevrouw BOULDOUYRÉ, Franse delegatie 
 
 

1. Goedkeuring van de agenda en van het verslag 
 

2. Algemene administratie 
 

2.1 Vergadering van de Werkgroep CDNI op 6 en 7 april 2021 

 

2.2 Vergadering van het IVC op 27 mei 2021 

 

2.3 Vaststelling van de voorlopige begroting 2022 van de CVP en het IVC en voorlopige 

uitvoering 2020 

Ontwerpbesluit 

 

2.4 Verslag van het secretariaat over de jaarrekeningen 2020 van het CDNI 

Ontwerpbesluit 

 

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

 

3.1 Rondetafelconferentie over de toekomst van Deel A die online is gehouden op 8 april 2021: 

ontwerpaanbevelingen 

 

3.2 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 op 6 april 2021 

 

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

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

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

Ontwerpbesluit 

 

3.4 Elektronisch betalingssysteem (SPE-CDNI) na 2023 

 

3.5 Huidig SPE-CDNI-contract: verlenging met een extra jaar 

Ontwerpbesluit 

 

3.6 Toegang tot de geanonimiseerde gegevens van het SPE-CDNI door derden 
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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 Voorstel voor een overzichtskaart van bestaande en toekomstige ontgassingsstations 

 

4.3 Gebruik van de losverklaring langs elektronische weg: wijziging van artikel 6.03 van de 

Uitvoeringsregeling behorende bij het CDNI 

Ontwerpbesluit 

 

5. Deel C van de Uitvoeringsregeling: overig scheepsbedrijfsafval 
 

5.1 Wijziging van de artikelen 8.02 en 9.01 van de Uitvoeringsregeling behorende bij het CDNI 

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

hotelschepen met meer dan 12 slaapplaatsen 

Ontwerpbesluit 

 

5.2 Internationale harmonisatie voor huishoudelijk afval en uniformering van de symbolen: 

wijziging van artikel 9.03 en richtsnoeren 

Ontwerpbesluit 

 

5.3 Financiering van de inname en verwijdering van het overig scheepsbedrijfsafval 

 

 

6. Besluiten die door de CVP aangenomen dienen te worden 
 

6.1 Vaststelling van de voorlopige begroting 2022 van de CVP en het IVC en voorlopige 

uitvoering 2020 

6.2 Verslag van het secretariaat over de jaarrekeningen 2020 van het CDNI 

6.3 Verslag van het IVC inzake de jaarlijkse evaluatie van het financieringssysteem en 
voorstel inzake het tarief van de verwijderingsbijdrage voor 2022 (artikelen 10 en 
14) 

6.4 Huidig SPE-CDNI-contract: verlenging met een extra jaar 

6.5 Gebruik van de losverklaring langs elektronische weg: wijziging van artikel 6.03 van de 

Uitvoeringsregeling behorende bij het CDNI 

6.6 Wijziging van de artikelen 8.02 en 9.01 van de Uitvoeringsregeling behorende bij het CDNI 

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

hotelschepen met meer dan 12 slaapplaatsen 

6.7 Internationale harmonisatie voor huishoudelijk afval en uniformering van de symbolen: 

wijziging van artikel 9.03 en richtsnoeren 

6.8 Vaststelling van de voorlopige verevening voor het 4de kwartaal van 2020 - Besluit IVC 

2021-I-1 

6.9 Vaststelling van de voorlopige verevening voor het 1ste kwartaal van 2021 - Besluit IVC 

2021-I-2 
 

7. Algemene vraagstukken 

 

8. Diversen 


