EXCOM (09) 37
3 augustus 2009

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

Or. fr fr/de/nl
UITVOEREND COMITÉ
in het kader van de voorbereidende werkzaamheden
voor de inwerkingtreding van het Afvalstoffenverdrag

Inwerkingtreding van het « Afvalstoffenverdrag »
Gemeenschappelijke verklaringen van 21 september 2007 en 1 november 2007
inzake het Afvalstoffenverdrag

Mededeling van het secretariaat

Voor de goede orde heeft het secretariaat een dossier samengesteld met de gemeenschappelijke
verklaringen inzake het Afvalstoffenverdrag en het besluit 2007-II-15 betreffende de rol van de CCR

*
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Besluit 2007-II-15
PROTOCOL 15
Rol van de CCR bij de uitvoering van in de tweede Gemeenschappelijke Verklaring
voorziene werkzaamheden
Besluit
De Centrale Commissie,
gelet op de Gemeenschappelijke Verklaring van de Verdragsluitende Staten bij het Verdrag
inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart, van 1 november 2007
met betrekking tot de werkzaamheden voor de voorbereiding van de inwerkingtreding van het
genoemde Verdrag1),
na kennis te hebben genomen van de door het Comité ED verrichte werkzaamheden,
aanvaardt het mandaat dat haar door de bovengenoemde Verklaring wordt verleend,
draagt haar secretariaat op onder leiding van het krachtens deze Verklaring ingestelde
Uitvoerend Comité,
a)

over te gaan tot de voorbereiding van de procedures, maatregelen en documenten die nodig
zijn voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag op het moment dat dit in werking treedt, en met
name een voorstel uit te werken voor een Intern Reglement voor het Internationale
Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) en de Conferentie van Verdragsluitende Partijen
(CVP),

b)

een aanbestedingsprocedure voor te bereiden voor het afsluiten van een contract voor het
ontwerp van een elektronisch betalingssysteem voor de inning van de verwijderingsbijdrage
en op aanwijzing van het Uitvoerend Comité een oproep voor het indienen van offertes
hiervoor te publiceren,

c)

voor het IVC een ontwerpbegroting op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 10,
lid 6 van het bovenvermelde Afvalstoffenverdrag, alsmede een begroting voor de aanschaf en
exploitatie van het elektronische betalingssysteem en voorstellen te doen voor een sleutel
voor de verdeling van de bijdragen over de Ondertekenende Staten met betrekking tot deze
laatstgenoemde begroting,

d)

als secretariaat voor het Uitvoerend Comité op te treden voor alle vereiste werkzaamheden;

onder voorbehoud van de toezegging vooraf door bepaalde Verdragsluitende Staten, hun
bevoegde autoriteiten of aan deze Staten gelieerde overheidsinstellingen, de vereiste voorschotten te
verstrekken en de financiële aansprakelijkheid voor de te sluiten contracten op zich te nemen totdat
het Verdrag in werking zal zijn getreden:
-

-

aanvaardt dat de vereiste contracten na goedkeuring door het Uitvoerend Comité uit haar
naam en voor rekening van het Uitvoerend Comité door de Secretaris-Generaal van de
CCR worden afgesloten; zij draagt haar secretariaat op de onder c) genoemde begrotingen
na goedkeuring uit te voeren en daarover boek te houden;
stemt ermee in dat betalingen voor de uitvoering van de opdrachten voor het elektronische
betalingssysteem worden gedaan.

1) De tweede Gemeenschappelijke Verklaring van 1 november 2007 zal in het definitieve vergaderverslag
worden opgenomen.
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CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

Verdrag inzake de verzameling, afgifte
en inname van afval
in de Rijn- en Binnenvaart
Straatsburg – 9 september 1996

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
Goedgekeurd op 21 september 2007
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Schriftelijke nota
GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
over een gemeenschappelijke interpretatie van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname
van afval in de Rijn- en Binnenvaart
van 1996

De Bondsrepubliek Duitsland
Het Koninkrijk België
De Franse Republiek
Het Groothertogdom Luxemburg
Het Koninkrijk der Nederlanden
De Zwitserse Bondsstaat
in het licht van een spoedige van krachtwording van het Verdrag,
overwegende dat krachtens de algemene beginselen van het volkenrecht het aan de
Verdragsluitende Staten toekomt de bepalingen van een verdrag te interpreteren;
overwegende,
- dat de tenuitvoerlegging van het financieringssysteem voor de verzameling en
verwijdering van olie- en vethoudende scheepsbedrijfsafvalstoffen zoals voorzien in het
Verdrag moet kunnen worden gebaseerd op moderne en algemeen aanvaarde
werkmethoden, om zo veel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de betrokken
partijen;
- dat het raadzaam is dat deze werkmethoden rekening houden met de technologische
ontwikkeling die heeft plaatsgevonden sinds het sluiten van het verdrag, dat zij
geïntegreerd kunnen worden in de gebruikelijke betalings- en boekhoudkundige
procedures en dat zij waarborgen bieden voor het voorkomen van misbruik en de
bescherming van gegevens;
in het streven
om de rechten en plichten van de betrokken partijen, zoals deze door het onderhavige Verdrag
zijn vastgelegd, nauwgezet in acht te nemen;
zijn de volgende interpretatie van de bepalingen van Hoofdstuk III van deel A van bijlage 2 van het
Verdrag overeengekomen:
de waardezegel, zoals voorzien in artikel 3.01 van Hoofdstuk III van deel A van bijlage 2 van het
Verdrag, kan in het kader van de procedures van de betaling van de verwijderingsbijdrage bij de
nationale instituten en van de ontwaarding bij de levering van gasolie bij de bunkerstations, in
de vorm van een elektronische informatiedrager toepassing vinden;
komen overeen dat deze interpretatie van kracht zal zijn, wanneer het Verdrag in werking treedt.
***

De depositaris van het Verdrag stelt de ontvangst van de naar behoren ondertekende goedkeuringen door alle
ondertekenende staten van het genoemde verdrag vast.
Gedaan te Straatsburg,
op 21 september 2007

De secretaris-generaal van de
Centrale Commissie voor de Rijnvaart
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Verdrag inzake de verzameling, afgifte
en inname van afval
in de Rijn- en Binnenvaart
Straatsburg – 9 september 1996

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
Goedgekeurd op 1 november 2007
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Straatsburg, 24 augustus 2007
Note verbale

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING
met betrekking tot het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
Binnenvaart van 9 september 1996

De Bondsrepubliek Duitsland,
Het Koninkrijk België,
De Franse Republiek,
Het Groothertogdom Luxemburg,
Het Koninkrijk der Nederlanden,
De Zwitserse Bondsstaat,

met het oog op de naderende inwerkingtreding van het Verdrag,
overwegende dat het krachtens de algemene beginselen van het volkenrecht aan de Verdragsluitende
Staten bij een internationaal verdrag toekomt de maatregelen te treffen die nodig zijn voor een
afgestemde tenuitvoerlegging van de in het verdrag voorziene instrumenten;
overwegende dat alle vereiste maatregelen getroffen dienen te worden zodat de mechanismen van
het Verdrag zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van het Verdrag operationeel kunnen
worden, en in het bijzonder de specifieke maatregelen voor de financiering zoals voorzien in
artikel 6 van het Verdrag, alsmede voor het functioneren van het Internationaal Vereveningsen Coördinatieorgaan (IVC) zoals voorzien in artikel 10 van het Verdrag;
verwijzend naar de gemeenschappelijke verklaring die op 22 juni 2006 door de depositaris van het
Verdrag aan de Verdragsluitende Staten ter goedkeuring is voorgelegd;
leggen de volgende gezamenlijke verklaring af:
1. Ter voorbereiding van alle praktische en financiële maatregelen die vereist zijn voor de
tenuitvoerlegging van het Verdrag is een Uitvoerend Comité ingesteld waarin alle
Verdragsluitende Staten vertegenwoordigd zijn.
2. De volgende taken worden aan het Uitvoerend Comité toegekend:
a. de voorbereiding van alle procedures, documenten en maatregelen die vereist zijn
voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag na zijn inwerkingtreding, in het bijzonder
het opstellen van de ontwerpen voor huishoudelijke reglementen die door het
Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) en de Conferentie van
Verdragssluitende Partijen, zodra deze worden ingesteld, zullen worden vastgesteld;
b. de uitvoering van een openbare aanbestedingsprocedure voor het elektronische
betalingssysteem voor de verwijderingsbijdrage;
c.

de goedkeuring van de begroting voor het IVC krachtens artikel 10, lid 6 van het
Verdrag, van de begroting voor de aanschaf en de exploitatie van het elektronische
betalingssysteem, alsmede een sleutel voor de verdeling van de bijdragen over de
Ondertekenende Staten met betrekking tot deze laatstgenoemde begroting.

3. De besluiten van het Uitvoerend Comité worden bij unanimiteit genomen.
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4. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart wordt verzocht haar secretariaat op te dragen
onder de directie van het Uitvoerend Comité:
a. medewerking te geven aan de uitvoering van de onder § 2 a) genoemde taken;
b. de onder § 2 b) en c) genoemde maatregelen voor te bereiden en uit te voeren;
c.

het beheer en de boekhouding van de onder § 2 c) genoemde begrotingen waar te
nemen.

5. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart wordt verzocht garant te staan voor de
financiële verplichtingen die overeenkomstig de bovenstaande bepalingen moeten worden
aangegaan, totdat het Verdrag inwerking treedt.
6. De secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is gemachtigd
namens de Verdragssluitende Staten de noodzakelijke overeenkomsten te sluiten met de
door het Uitvoerend Comité gekozen aanbieder in het kader van de openbare
aanbesteding als bedoeld in § 2 b). De secretaris-generaal sluit de overeenkomst niet
eerder dan nadat hij daarvoor de instemming van alle in het Uitvoerend Comité
vertegenwoordigde Verdragssluitende Staten heeft verkregen.

Dringen er, met wederzijdse instemming, bij de in het Verdrag voorziene organen met klem op aan dat
de inhoud van de onderhavige gemeenschappelijke verklaring, alsmede de in dit kader genomen
besluiten en afgesloten overeenkomsten, door de desbetreffende organen vanaf de inwerkingtreding
van het Verdrag worden nagekomen.

***

De depositaris van het Verdrag stelt de ontvangst van de naar behoren ondertekende goedkeuringen door alle
ondertekenende staten van het genoemde verdrag vast.

Gedaan te Straatsburg,
op 1 november 2007

De secretaris-generaal van de
Centrale Commissie voor de Rijnvaart

