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OSPAR Commissie 

16 Contracting Parties

• Belgium
• Denmark
• Finland
• France
• Germany
• Iceland
• Ireland
• Luxembourg
• The Netherlands
• Norway
• Portugal
• Spain
• Sweden
• Switzerland
• The United Kingdom
• European Union

OSPAR Maritime Area and Regions:

Region I: Arctic Waters

Region II: Greater North Sea 

Region III: Celtic Seas 

Region IV: Bay of Biscay/Iberian Coast 

Region V: Wider Atlantic
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OSPAR en de Kaderrichtlijn Marien

• OSPAR: bescherming van het mariene milieu van de Noord-Oost 
Atlantische Oceaan

• KRM: verplichting om in de regionale zeeconventies samen te werken

• Programma van maatregelen vastgesteld in 2015 top 10 meest
gevonden voorwerpen op stranden

• Preventieve aanpak en focus op samenwerking, 6 sectoren:

– Agendering en bewustwording, Stranden, Zeevaart, Visserij, 
Stroomgebieden, Kunststofprodukten

• Visserij: Green Deal Visserij voor een Schone Zee

• Volgende stap: toewerken naar nieuw programma van maatregelen
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OSPAR Indicatoren: Marine litter

Common

• Strandafval

• Plastic deeltjes in Fulmar magen

• Zeebodemafval

Kandidaat

• Micro deeltjes in schildpadmagen

In ontwikkeling

• Microplastics in sediment

• Inslikken door dieren en

verstrikking
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OSPAR Regional Action Plan on Marine Litter

Zeebronnen

• Haven afvalvoorzieningen

• Afval van de visserijsector

• Boetes voor afval dumpen op zee

• Fishing for Litter

• Abandoned and lost fishing gear

• Drijvend afval hotspots

• Handhaving van wet- en regelgeving

Landbronnen
• Verbeterd afvalmanagement
• Riool/storm water run-off
• Reductie van single use items
• Verwijderen van microplastics
uit producten
• Opnieuw ontwerpen van 
producten
• Duurzame verpakkingen
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• Stimuleren duurzame visserij educatie door een OSPAR 
recommendation op basis van ProSea cursus “Vissen met Toekomst”

• OSPAR project Design and Recycling of Fishing Gear 

• Stimuleren Fishing for litter initiatieven door OSPAR 
Recommendation 2016/1

• OSPAR 2019: vaststellen target voor fishing for litter: 

‘Increase the total number of 

vessels participating in 

Fishing for Litter schemes 

in the OSPAR maritime area 

by 100% by 2021, compared to 

the baseline situation in 2017’.

Wat doet OSPAR concreet ?
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• “EU Directive on the reduction of certain types of plastics”, 
gepubliceerd in juni 2019

• Op basis van strandafvalgegevens

• Wat wordt aangepakt? Bijvoorbeeld bekers, bestek, rietjes, 
ballonnen, drankverpakkingen, en vistuig

• Acties: vermindering gebruik, marktbeperking = verbod, 
productontwerp, markering, producentenverantwoordelijkheid, 
inzameling, bewustwording

De Single Use Plastics directive
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SUP richtlijn: de link met visnetten
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• Juni 2019: Formele vaststelling (handtekeningen)

• Juni/Juli 2019: Publicatie en inwerkingtreding

Q3/Q4 2019 en Q1/Q2 2020        Q3/Q4 2020         Q1/Q2 2021

• Zomer 2020: Inhoudelijke implementatie duidelijk

• Juni/Juli 2021: Nationale wetgeving 

I. Publicatie & Implementatie 
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•Beleidskeuzes 
verkennen

•Stakeholders 
betrekken

•Implementatie
vormgevenFase 

1

Beleid, 
uitvoering 

handhaving 
vertalen in 
wettelijke 
regelingenFase 

2

Formele 
procedures

Fase 
3
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• “Deze richtlijn is van toepassing op de in de bijlage opgenomen 
kunststofproducten voor eenmalig gebruik, op producten vervaardigd 
uit oxo-degradeerbare kunststoffen en op kunststofhoudend
vistuig.”

Artikel 2, lid 1 SUP – Scope 
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• “elk voorwerp of onderdeel van een werktuig dat 
wordt gebruikt in de visserij of de aquacultuur om 
in zee levende organismen af te zonderen, te 
vangen of te kweken, of dat op het zeeoppervlak 
drijft en wordt uitgezet met als doel dergelijke in zee 
levende organismen aan te trekken, te vangen of te 
kweken”

• Geen onderscheid naar soort visserij

– Bijvoorbeeld: bodemvisserij
• Geen onderscheid naar soort vistuig

– Bijvoorbeeld: visnetten, touwen 

Artikel 3, lid 4 SUP – ‘Vistuig’ 
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Vistuig in de SUP 
richtlijn
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TIJDLIJNMaatregel Datum

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
Producenten van vistuig verantwoordelijk voor vistuig dat in de 
lidstaat in handel wordt gebracht – kosten dekken voor het 
gescheiden inzamelen en vervoer en verwerking

31 december 2024

Lidstaten moeten het in de handel gebrachte en het ingezamelde
vistuig monitoren (komt implementing act)

Lidstaten moeten minimuminzamelingspercentage vaststellen
voor het recyclen van kunststofhoudend vistuigafval

Bewustwordingsmaatregelen Vanaf Juli 2021

Ontwikkeling geharmoniseerde normen voor circulair ontwerp
van vistuig
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