
Visserij in nieuwe RL 
HOVs en in IMO 
actieplan plastic 
scheepsafval

Coen Peelen



› Mondiaal komt er jaarlijks meer dan 8 mln ton plastic in de 
oceanen.

› Rond 2050 zouden oceanen meer gewicht aan plastic kunnen 
hebben dan aan vis.

› 99% van de zeevogels heeft in 2050 plastic ingeslikt

› Plastic afval doodt jaarlijks 1 mln zeevogels, 100.000 
zeezoogdieren en ontelbare vissen

› 10% van marine litter bestaat uit visnetten

Ordegrootte marine litter (VN 2017)
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Lozing vuilnis
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› IMO MARPOL Annex V ‘garbage’

› EU Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen -> nieuw RL 2019/883

› NL Green Deals

› Nieuwe IMO output: actionplan marine plastic litter

Regelgeving op verschillende niveau’s
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MARPOL-verdrag
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› MARPOL 73/78: International Convention for the Protection of Pollution from Ships:

– Lozingsbepalingen voor schepen;

– Havenontvangstvoorzieningen in landen

› MARPOL Annex I    = oily waste, sludge, bilges

› MARPOL Annex II   = noxious liquid substances in bulk

› MARPOL Annex IV  = sewage

› MARPOL Annex V   = garbage 

› MAPROL Annex VI  = air pollution from ships



› MARPOL Annex V: 

– plastics, kga, voedselrestanten, vistuig, vaste bulk ladingrestanten

› 2013 herziene Annex V: Uitgangspunt ‘lozen mag, tenzij’ gewijzigd
in ‘lozingsverbod, tenzij’.

MARPOL Annex V
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› Doel: beschikbaarheid en gebruik HOVs stimuleren

› Instrumenten: 

– Indirecte financiering

– Afgifteplicht

– Vooraanmelding afval

– Havenafvalplan

– Handhaving 

Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen
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› 2015 evaluatie

› 2017 impact assessment

› Januari 2018 voorstel COM 

› 9 april 2019 aangenomen in Raad, 

› 7 juni 2019 publicatie RL 2019/833

› 28 juni 2021 geïmplementeerd in nationale wetgeving

Nieuwe Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen
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– Nieuwe afvalcategorieën: 

 Marpol Annex VI, 

 Fishing for Litter

– 100% indirecte financiering voor:

 Vuilnis zeeschepen

 Vuilnis visserij en vistuig

 Afval Fishing for Litter

– Differentiaties voor kga en onregelmatige tijden

– Korting groene schepen en short sea shipping

Nieuwe Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen 1
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– Gescheiden inzameling

– Afgifteplicht in lijn met MARPOL vereisten

 Relevant voor sewage en food waste

– Verplichte afval vooraanmelding ook 

voor grotere vissersschepen (RL 2002/59)

– Verplichte afvalontvangstbewijs

Nieuwe Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen 2
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– Versterking handhaving afgifteplicht

 Inspectie 15% schepen

 Risico-gebaseerd selectie mechanisme

 Ook visserij en pleziervaart onder handhaving

– Havenafvalplannen eens in 5 jaar goedkeuren ipv 3 jaar

Nieuwe Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen 3 
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Implementing acts:

› Berekening van voldoende opslagcapaciteit voor afval

› Criteria voor Green Ships (Mid-2020)

› EU risicogebaseerd selectie mechanisme

› Methodologie voor rapporteren passief opgevist afval

Nog op EU niveau uit te werken:
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› F4L: 100% indirecte financiering, maar deelname F4L niet 
ontmoedigen

› Vistuig: 100% indirecte financiering

› Vistuig (kunststof): Vanaf 2025 100% 
producentenverantwoordelijkheid.

› Invulling inspectie visserij en pleziervaart

Implementatie visserij bepalingen
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› MEPC 72 (2018): Voorstel nieuw output aangenomen

› MEPC 73 (2018): Action plan met 30 acties aangenomen 

– EU heeft hier voorstellen voor gedaan (nieuwe RL HOVs)

› MEPC 74 (2019): verder uitwerken 

– scope IMO studie 

– Planningsschema met kt en lt acties 

– strategie

IMO action plan marine plastic litter from ships
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IMO studie -> PPR

 Analyse soort, aard en bijdrage scheepvaart aan marien zwerfvuil

 Afvalmanagement en HOV: 

– Hergebruik en recycling plastic (en belemmeringen)

– Inadequate HOVs voor plastic afgifte

– Prijsincentives 

– Fishing for Litter

– Best practices afvalmanagement aan boord

IMO action plan, studie
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– Meldverplichting verloren vistuig (ook naar IMO) -> PPR/III 

– PSC Handhaving Annex V risico-gestuurd -> PPR/III

– PSC vissersvaartuigen -> PPR/III

– Review placards, garbage management plans en 

garbage record books (GRB vanaf 100 GT?) -> PPR 

– Verloren containers (rapportage aantal en locatie) -> MSC (CCC)/MEPC

– Training marine environmental awareness -> HTW/PPR

IMO action plan, kt maatregelen
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Mid term measures

› Marking vistuig -> PPR/III

› Incentives terughalen vistuig -> PPR/III

› Fishing for Litter -> PPR/III

› Gescheiden inzameling plastic en vistuig -> PPR

› Indirecte financiering -> PPR

› Havenafvalplannen -> PPR/III

Long term measures

› IMO identificatienummer vissersschepen -> MSC/MEPC

IMO action plan mlt and lt maatregelen
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Bedankt voor uw 

aandacht!
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