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WERKGROEP CDNI 

 

HERZIENE AGENDA 
van de vergadering van de Werkgroep CDNI 
die zal plaatsvinden op 22 en 23 maart 2022 

in Straatsburg (fysieke vergadering*) 
 

 

Begin Einde  Vertolking 

di 9.30 uur di 17.30 uur  FR DE NL  

wo 9.00 uur wo 16.00 uur  FR DE NL  

 
 

Voorzitterschap: de heer VERLINDEN, Belgische delegatie 
 

1. Goedkeuring van de agenda 
 

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

2.1 SPE-CDNI: stand van het huidige contract en vernieuwing van het systeem 
 

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

d, en de regeling voor de verwerking in artikel 2.02 
 

2.3 Dynamische weergave van de vereveningsgegevens: proefproject 'Dashboard' 

 

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

3.1 Behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading: monitoring van de 

ratificatieprocedures en voorbereiding van de implementatie 
 

3.2 Voorstel voor de herziening van de losverklaring, met name om Besluit 2017-I-4 over te 

nemen 
 

3.3 Voorstel tot wijziging van Aanhangsel III (losstandaarden) 
 

4. Deel C van de Uitvoeringsregeling: overig scheepsbedrijfsafval 

 

4.1 Afvalwater afkomstig uit zwembadinstallaties aan boord van passagiersschepen 
 

4.2 Voorstel voor een communicatieplan en bijbehorende tools voor Deel C 
 

4.2.1. Voorstel voor een communicatieplan voor Deel C 
 

4.2.2. Voorstel voor een herziene inhoud van de webpagina van het CDNI die aan Deel C is gewijd 
 

4.2.3. Voorstel voor een nieuwsbrief over de inwerkingtreding van Besluit CDNI 2021-I-7 
 

4.3 Financiering van de verzameling en verwijdering van het overig scheepsbedrijfsafval: 

synthese van de standpunten 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 

 

4.4 Voorstel tot wijziging van artikel 9.03 van bijlage 2 (monitoren van de hoeveelheid 

afvalwater en lozingsmogelijkheden) 
 

5. FAQ's: voorgestelde vragen en antwoorden 
 

5.1 Omgang met ballastwater bij verenigbare vervolgladingen 
 

5.2 Losverklaring: vervoer van zware goederen 

 

6. Algemene vraagstukken 
 

6.1 Ontwerpprogramma voor de hoorzitting met de erkende organisaties 
 

6.2 Voorbereiding van een internationale workshop met de bevoegde autoriteiten voor de 

uitvoering van het CDNI 
 

7. Betrekkingen met derde landen en internationale organisaties 
 

8. Diversen 
 

*** 


