
 

Werkprogramma 2022-2023 van het CDNI 
 

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 de verwijderingsbijdrage in het 

licht van de globale kosten van het net van 

ontvangstinrichtingen en evaluatie van het net van 

ontvangstinrichtingen 

  
Verslagen van het IVC met de jaarlijkse evaluatie 

van het financieringssysteem  
Vaste taak 

 
1.2. Opstellen van de internationale financiële kwartaal- en 

jaarvereveningen 
   Vaste taak 

 
1.3 Onderzoek naar en verslag over de haalbaarheid van een 

vaste bijdrage (interne deskundigengroep) * 
2022 2023 CPC (21) 18 def. (punt 2.1) II 

 
1.4 De huidige aanpak voor de betaling van de 

verwijderingsbijdrage tegen het licht houden * 
2022 2023 CPC (21) 18 def. (punt 2.3) II 

 

1.5 Onderzoek naar nieuwe voortstuwingswijzen en het ontstaan 

van afvalstoffen om de gevolgen daarvan voor het systeem 

beter in te schatten * 

2022 2023 CPC (21) 18 def. (punt 2.4) II 

 

1.6 Ondersteuning in het kader van de procedure voor de 

vernieuwing van het elektronische betalingssysteem van het 

CDNI (SPE-CDNI) 

2022 2023 CPC (21) 20 I 

2. Optimalisering van de exploitatie van het net van ontvangstinrichtingen 

 

2.1 Vastleggen van een kader voor het vergaren en ter 

beschikking stellen van representatieve gegevens om de 

systemen te kunnen beschrijven, zodat het gemakkelijker 

wordt om strategische beslissingen te nemen * 

2022 - 
CPC (21) 18 def. (punt 1.2) 

IIPC (21) 46 
I 

 
* Taak die voortvloeit uit de aanbevelingen van de op 8 april 2021 gehouden rondetafelconferentie over de toekomst van Deel A van het CDNI. 



 

Nr. Mandaat/onderwerp Termijnen Verwijzingen Prioriteit 

 

2.2 Voortzetting van de (financiële en operationele) 

benchmarking CDNI: analyse van de verwijderingsprocessen 

(kwalitatieve en kwantitatieve criteria) * 

2022 2023 

CPC (16) 26 int 

IIPC (19) 34 intern = CPC (19) 36 intern (verslag 
2018) 

CPC (21) 18 def. (punt 1.3) 

I 

 

2.3 Regelmatige workshops over ‘good practices’ (indien nodig 

bilateraal) van de Nationale Instituten om eventuele 

synergieën te onderzoeken met het oog op de optimalisering 

van het systeem van Deel A * 

2022 2023 CPC (21) 18 def. (punt 1.4) I 

 

2.4 Onderzoek naar en verslag over de technische 

vooruitgang/maatregelen die bijdragen aan de 

afvalvermindering (interne deskundigengroep) * 

2022 2023 CPC (21) 18 def. (punt 1.5) II 

 
2.5 Begeleiding van de invoering van de nieuwe module voor de 

registratie van de afval-afgifte 
2022 -  I 

3. Algemene vraagstukken in verband met Deel A 

 

3.1 Invoering van een digitaal olie-afgifteboekje: onderzoeken 

welke rechtsgrondslag en technische voorwaarden nodig zijn 

om tot digitalisering over te gaan; en, waar nodig, wijziging 

van de desbetreffende bepalingen van de Uitvoeringsregeling 

2022 2023 

IIPC (19) 21 intern rev. 1 

IIPC (19) 32 

CDNI/G (20) 39 = IIPC (20) 29 

I 

 

3.2 Organisatie van een workshop over de follow-up van de 

uitvoering van de aanbevelingen van de rondetafelconferentie 

over de toekomst van Deel A 

- 2023 CPC (21) 18 def. II 

 
* Taak die voortvloeit uit de aanbevelingen van de op 8 april 2021 gehouden rondetafelconferentie over de toekomst van Deel A van het CDNI. 



 

Nr. Mandaat/onderwerp Termijnen Verwijzingen Prioriteit 

Deel B: afval van de lading 

4. 

Wijziging van het Verdrag met betrekking tot de opname van 

bepalingen voor de omgang met gasvormige restanten van 

vloeibare lading 

  
Besluit CDNI 2017-I-4 

CPC (19) 11 rev. 2 
I 

 
4.1 Monitoren van de ratificatie en de tenuitvoerlegging van de 

wijziging 
2022 2023 CPC (20) 10 rev. 4 I 

 

4.2 Aanpassing van de losverklaring afronden door opname van 
de wijzigingen (raadpleging van de betrokken partijen) en 
aanpassing van de verwijzingen in de desbetreffende 
bepalingen van de Uitvoeringsregeling en de richtsnoeren 

2022 - 
Besluit CDNI 2017-I-4 

CDNI/G (21) 38 rev. 3 
I 

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

 
5.1 Aanpassing van de lijst van nationale contactpunten voor 

publicatie op de website 
   Vaste taak 

 
5.2 Regelmatig bijwerken van de beschikbare informatie over 

de infrastructuur (kaart van de ontvangstinrichtingen op de 
website) 

  

CPC (14) 29 intern rev. 1 

CPC (20) 54 rev.1 = CDNI/G (20) 33 rev.2 
(ontgassing) 

Vaste taak 

Deel C: overig scheepsbedrijfsafval 

6. 
Onderzoek naar de mogelijkheid om een geharmoniseerd kader 
tot stand te brengen voor de financiering van de verzameling en 
verwijdering van overig scheepsbedrijfsafval 

2022 2023 CPC (21) 23 corr. I 

7. 
"Afvalwater uit zwembaden aan boord van passagiersschepen" 
opnemen als nieuwe afvalcategorie in Deel C en vastleggen van 
een kader voor de verwerking en lozing van dat afvalwater 

2022 2023 CDNI/G (19) 39 rev. 2 I 



 

Nr. Mandaat/onderwerp Termijnen Verwijzingen Prioriteit 

8. 
Campagne om de aandacht te vestigen op de richtsnoeren met 
betrekking tot het sorteren en gescheiden opslaan van afval aan 
boord met behulp van de hiervoor voorgestelde pictogrammen 

2022 2023 
Besluit CDNI 2021-I-7 

CPC (21) 23 corr. 
II 

9. 
Onderzoeken of het onderscheid tussen passagiersschepen en 
hotelschepen gehandhaafd moet worden 

2022 2023 Besluit CDNI 2021-I-6 II 

10. 

Onderzoeken in hoeverre er bepalingen nodig zijn voor de 
controle op de hoeveelheid afgegeven afvalwater en de 
voorzieningen voor het legen van de 
boordzuiveringsinstallaties; indien nodig, eerste stappen voor het 
opstellen van bepalingen 

2022 2023 
CDNI/G (18) 32 

CDNI/G (18) 33 
II 

11. 
Aanpassing van de regelgeving: verwijzing naar de technische 
voorschriften van ES-TRIN met betrekking tot de 
boordzuiveringsinstallaties 

2022 2023  II 

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

 
12.1 Opstellen van een lijst van nationale contactpunten voor 

publicatie op de website 
2022 2023  Vaste taak 

 
12.2 Regelmatig bijwerken van de beschikbare informatie over 

de infrastructuur (kaart van de ontvangstinrichtingen op de 
website) 

   Vaste taak 

Algemene vraagstukken 

13. 

Onderzoeken welke rechtsgrondslag nodig is om het gebruik 
van elektronische documenten in het kader van het CDNI toe te 
staan en, indien nodig, aanpassing van de desbetreffende 
bepalingen (losverklaring, olie-afgifteboekje) 

2022 2023 
Besluit CDNI 2021-I-5 

CDNI/G (20) 39 = IIPC (20) 29 
I 



 

Nr. Mandaat/onderwerp Termijnen Verwijzingen Prioriteit 

14. 
Voorbereiding en organisatie van een internationale workshop 
met de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van Delen B  
en C (2023) 1 

2022 2023  I 

15. 
Informatie over de tenuitvoerlegging van het Verdrag 
(actualisering van de inhoud van de website, persberichten en 
nieuwsbrieven, regelmatig bijwerken van WaSTo enz.) 

   Vaste taak 

16. Opstellen en aanpassen van FAQ's   CPC (21) 25 rev. 1 Vaste taak 

17. 

Samenwerking met andere rivierencommissies en internationale 
organisaties met het oog op harmonisatie van de internationale 
regels 

- 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 (ECE/VN): werkzaamheden om het CEVNI in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het 
CDNI en ADN 

- Donaucommissie 
- Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn 

   Vaste taak 

18. 
Onderzoeken in hoeverre bijlage 1 bij het Verdrag met het oog 
op een uitbreiding van het toepassingsgebied in Frankrijk moet 
worden uitgebreid 

2022 2023 CPC (19) 50 II 

19. 
Betrekkingen met derde landen die belangstelling hebben om 
tot het Verdrag toe te treden 

  CPC (19) 3 +add Vaste taak 

 
 
 

*** 

 
1 Deze workshop zou ook kunnen worden gehouden voor de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van Deel A. 


