
UITNODIGING 
 

WORKSHOP CDNI –DEEL B   
 

Problematiek Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften 
waswaters 

 

Maandag 29 juni 2015  

   

 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Naar aanleiding van het aflopen van de overgangsmaatregelen uit het CDNI met betrekking tot de 
reiniging van binnenschepen en het correct inzamelen en behandelen van waswaters sinds 1 
november 2014 zal in deze workshop meer duiding en toelichting gegeven worden. Zowel sprekers 
van de industrie als de overheid komen aan bod.  
 
Om meer duidelijkheid te geven over het aflopen van de overgangsmaatregelen inzake het afval van 
de lading  wil deze workshop verenigingen, schippers, industrie, havens, waterbeheerders en 
administraties samenbrengen om informatie en gedachten met elkaar uit te wisselen en nagaan wat 
de oplossingen kunnen zijn voor de situatie in Vlaanderen. 
 
 
PROGRAMMA 
 
9u30 -  Registratie en ontvangst met koffie 
 
9u45 -  Verwelkoming - Gastheer GHA 
 
  Inleiding – Moderator (Baudouin Ska) 
 
10u00 -  Wetgeving – Deel B van het CDNI – OVAM (Johan Verlinden) 
  Impact staatshervorming – MOW (Mohssine El Kahloun)  
 
10u20 -  Feedback meldpunt klachten deel B – GHA (Pieter Vandermeeren) 
  Noodzaak van verduidelijking tekst deel B van het CDNI- GHA (Pieter 



                         Vandermeeren) 
 
10u40 -   Stoffenlijst – Meetcampagne waswaters – VMM (Greta Vos) 
 
11u00 -   Koffie 
 
11u15 -  Panelgesprek/vragen publiek -  Moderator: (Baudouin Ska) 
 

 Toelichting: 
 Ervaringen ladingontvanger/overslaginstallatie - Bedrijf / VOKA (Sofie Coppens) 
 Ervaringen bedrijfsleven/ ladingontvangers/terminals - KBV – KBV (Alain Devos) 

 
 Discussie sprekers VOKA, KBV, havens en overheid 
 Extra vragenronde en afronding workshop 

 
12u20 -  Conclusies (oplijsting openstaande vragen) 
 
12u30 -  Einde 
 
 
DEELNAME & INSCHRIJVEN 
 

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (max. 50 deelnemers). Inschrijven kan tot uiterlijk 
donderdag 25 juni 2015 via e-mail mohssine.elkahloun@mow.vlaanderen.be .  

 
 
Aarzel niet deze uitnodiging door te sturen naar collega's en andere mogelijke 
geïnteresseerden! 
 
We hopen van harte u 29 juni te mogen verwelkomen op deze workshop.  

 
 

Johan Verlinden 
 
OVAM / Team Transport 
Afdeling Afvalstoffen - en Materialenbeleid 
Stationsstraat 110 - 2800 MECHELEN 
T 015 284 367 
E johan.verlinden@ovam.be  
| www.ovam.be   

Mohssine El Kahloun  
 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Afdeling Haven- en waterbeleid 
Koning Albert II laan 20 bus 5 - 1000 Brussel 
T. 02 553 77 64  
E mohssine.elkahloun@mow.vlaanderen.be  
www.mobielvlaanderen.be 
 

   
 
 


