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 Introductie  

1.1. Achtergrond van de problematiek rond marien zwerfvuil 

De enorme hoeveelheid door de mens vervaardigd vast afval dat in de oceanen terechtkomt en zwerfvuil 

wordt, is vastgesteld als een van de urgente mondiale uitdagingen voor deze tijd. Jaarlijks komt daar naar 

schatting tussen de 4,8 en 12,7 miljoen ton aan zwerfvuil in de oceanen bij. Mogelijk kan deze influx aan 

zwerfvuil zelfs nog verdrievoudigen tegen 2040. Zwerfvuil wordt overal in het mariene milieu 

aangetroffen, d.w.z. op het strand, aan het zeeoppervlak, in de waterkolom, op de zeebodem en zelfs in 

mariene biota. Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 80 procent ervan afkomstig zou zijn van het 

land. Belangrijke bronnen van op zee zijn onder meer de scheepvaart, aquacultuur en de visserij. Vooral 

achtergelaten visnetten en plastics zijn problematisch. Ook binnen onze Noordzee is zwerfvuil veelvuldig 

aanwezig. Op de zeebodem van het Belgische deel van de Noordzee worden gemiddeld 126 afvalitems 

per km² aangetroffen. Op de stranden zijn er dan weer gemiddeld 137 items per 100 meter vloedlijn te 

vinden. 

Zwerfvuil op zee is niet alleen een esthetisch probleem, maar veroorzaakt ook sociaal-economische 

kosten, vormt een bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van de mens en heeft gevolgen voor 

mariene organismen. De impact van plastics werd al in meer dan 600 soorten gedocumenteerd. Hoewel 

zeevogels, schildpadden en zoogdieren die in afval verstrengeld geraken of dit opeten de meeste aandacht 

hebben gekregen, worden de effecten op andere organismen, zoals vissen en ongewervelde dieren, 

steeds duidelijker. Sublethale effecten bij kleine zeeorganismen die microplasticsdeeltjes opnemen, 

resulteren in een verminderde energie-inname. Bovendien binden verschillende schadelijke chemicaliën 

zich aan microplastics en zo banen deze zich hun weg binnen de voedselketen. 

Daarnaast is bekend dat zwerfvuil op zee habitats beschadigt en de kwaliteit ervan aantast (bv. door 

verstikking) en een mogelijke vector is voor de overdracht van uitheemse soorten. Rekening houdend met 

de impact, verspreiding en ophoping ervan, is zwerfvuil op zee wellicht een van de snelst groeiende 

bedreigingen voor de gezondheid van de wereldoceanen. 

Om de omvang van zwerfvuil op oceanen en op zee terug te dringen hebben verschillende internationale 

autoriteiten, de EU en regionale zeeconventies al stappen ondernomen om dit probleem in kaart te 

brengen en aan te pakken. Over de belangrijkst globale overeenkomsten wordt onderhandeld in het kader 
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van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en het Agentschap voor de veiligheid, de 

beveiliging en de milieuprestaties van de internationale scheepvaart (Internationale Maritieme 

Organisatie, IMO).  

De Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS) van de Europese Unie schrijft voor dat de EU-lidstaten ervoor 

moeten zorgen dat tegen 2020 "de eigenschappen en hoeveelheden zwerfvuil op zee geen schade 

veroorzaken aan het kust- en mariene milieu". Vervuiling van de zeeën door kunststoffen en microplastics 

is een van de drie belangrijkste gebieden van de strategie voor kunststoffen, die in 2018 door de 

Commissie is goedgekeurd; de meeste voorgestelde acties houden direct of indirect verband met 

zwerfvuil op zee, met inbegrip van de internationale dimensie daarvan. Vlaggenschipinitiatieven tegen 

plasticvervuiling van de oceanen, die voortvloeien uit de strategie, zijn onder meer de richtlijn inzake 

kunststoffen voor eenmalig gebruik en vistuig die een reeks ambitieuze maatregelen introduceert, en het 

nieuwe actieplan voor circulaire economie.  

Regionale zeeconventies zoals OSPAR en HELCOM met hun regionale actieplannen maken het mogelijk 

om ervaringen uit te wisselen, zowel binnen als tussen regio's, over diverse kwesties van 

gemeenschappelijk  en globaal belang, en concrete mogelijkheden te identificeren om de samenwerking 

en coördinatie inzake visserij- en milieuvraagstukken te verbeteren. Actie op Belgisch niveau om aan de 

slag te gaan rond marien zwerfvuil en al deze verschillende actieplannen en richtlijnen te coördineren, 

kon dus niet uitblijven.  

1.2. Rol en doelstelling van het Federale Actieplan Marien Zwerfvuil  

Omwille van de aanwezigheid van marien afval in het Belgische deel van de Noordzee, descriptor 10 van 

de Kaderrichtlijn mariene strategie en haar deelname aan regionale fora en internationale fora zoals 

OSPAR en UNEP heeft de federale overheid beslist om de strijd aan te binden tegen marien zwerfvuil. Dit 

in eerste fase door middel van het opzetten van een algemeen actieplan. Het Actieplan Marien Zwerfvuil 

richt zich op het voorkomen van macro- en microzwerfvuil, zowel van bronnen op land als bronnen in zee. 

Het bevat zowel maatregelen voor preventie van marien zwerfvuil aan de bron, als maatregelen voor 

schoonmaak van de zee en voor controle op naleving van de wetgeving. 

De prioritaire doelstellingen van het actieplan zijn de volgende:  

 bewustmaking & sensibilisering creëren rond de marien zwerfvuilproblematiek bij zowel 

de zeeliefhebber als -gebruiker; 
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 een actieve vermindering van de instroom van marien zwerfvuil realiseren in het 

Belgische deel van de Noordzee; 

 verhoging van de kennis en monitoring rond de marien zwerfvuilproblematiek in België; 

 inzet op coördinatie en samenwerking van alle reeds bestaande én nieuwe initiatieven; 

 verhoging van het aantal opruimacties zowel aan land- als zeezijde. 

Gelet op deze prioritaire doelstellingen wordt bovendien sterk ingezet op samenwerking, waarbij alle 

betrokken partners, nationaal en internationaal, overheid en industrie, worden uitgenodigd hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. Voor het slagen van het actieplan is dan ook een totaalaanpak nodig 

waarbij er niveauoverschrijdend en multidimensionaal te werk wordt gegaan. 

Binnen België zijn de bevoegdheden verdeeld onder de verschillende beleidsniveaus en instellingen. 

Vanuit meerdere instellingen en niveaus wordt dan ook ingezet op de strijd tegen marien zwerfvuil, al dan 

niet met behulp van een actieplan of -programma. Ook het middenveld, of vrijwillige acties vanuit 

bedrijfssectoren en andere initiatieven zijn hier actief. Verder is er een rijk onderzoekslandschap van 

universiteiten en kennisinstituten aanwezig dat werkt op deze problematiek en de impact van zwerfvuil 

op het leefmilieu. Het doel van dit actieplan is dan ook om in elke actie nauwlettend toe te kijken dat er 

een eigen toegevoegde waarde is en acties zo weinig mogelijk te dupliceren. Hiernaast is ruim aandacht 

en energie besteed aan het behouden van een overzicht op nationaal vlak en het coördineren tussen de 

verschillende plannen, het identificeren en oplossen van hiaten en het versterken van de andere plannen.  

Het actieplan draagt ook onmiddellijk bij aan de realisatie van de VN-doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling, en beantwoordt aan de federale acties voor de ontwikkeling van een circulaire economie.  

Het actieplan zelf omvat in totaal 55 acties ingedeeld in zeven thema’s: coördinatie, aanpak aan de bron, 

opruiming, communicatie en sensibilisering, monitoring, toezicht & controle en samenwerking. Uit deze 

55 acties werd voor ieder thema één prioritaire actie geselecteerd, die de grootste meerwaarde in de 

strijd tegen marien zwerfvuil kan teweegbrengen. 

 Evaluatie 

2.1. Doel van de evaluatie  

Met de evaluatie wordt nagegaan hoever het actieplan is gevorderd sinds de opstart ervan in 2017.       
De doeltreffendheid van acties en de bijdrage van de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid 
aan regionale en mondiale inspanningen ter voorkoming en vermindering van zwerfvuil op zee worden 
hierbij zo goed mogelijk gepresenteerd en geëvalueerd.  
 
Voor elk van de 55 acties wordt een beschrijving van de output gegeven en waar mogelijk wordt dit 
gestaafd met data om de impact en doeltreffendheid ervan aan te tonen. Er moet echter worden 
opgemerkt dat niet alle effecten van het actieplan op deze manier kunnen worden gedocumenteerd, 
aangezien veel van de invloed van het actieplan ook minder tastbaar of kwantificeerbaar is.  
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Tot slot worden in de evaluatie reeds enkele conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de 
actualisering van het actieplan, dat gepland staat voor 2022. 
 

2.2. Evaluatiekader  

Het idee om een tussentijdse evaluatie van de acties en maatregelen in dit plan te laten plaatsvinden, 

werd reeds in het eerste plan geformuleerd en later nogmaals bevestigd in de beleidsverklaring van de 

minister van Noordzee: 

“Op nationaal niveau zullen we werk maken van de evaluatie van de maatregelen opgenomen in het 

Actieplan Marien Zwerfvuil. Deze evaluatie zal gebeuren binnen de bestaande nationale werkgroep waarin 

naast de federale overheid ook de gewesten zetelen.” (Van Quickenborne, 2020) 

Mede vanwege de expertise van alle leden van de nationale werkgroep marien zwerfvuil (NWG) waarin 

ook de gewesten zetelen, werd geopteerd om de evaluatie binnen dit kader uit te voeren. Zo werden twee 

sessies van een halve dag (29 april en 6 mei) georganiseerd met de nationale werkgroep marien zwerfvuil 

om de evaluatie uit te voeren.  

Om de correcte stand van zaken te kunnen geven voor elk acties werden vooraf bilaterale gesprekken 

georganiseerd met de diensten Productbeleid en Pollutiebestrijding die instaan voor enkele acties in het 

plan. Ook onderzoeksrapporten, studies, cijfers en communicatiemateriaal om de beschrijving van 

outputs en impact te staven, werd reeds uitgezocht door de dienst Marien Milieu. 

Vervolgens werd elk van de 55 acties met hun stand van zaken voorgelegd aan de nationale werkgroep 

en, na een korte discussie waarbij de experten aanvullingen mochten doen voor relevante outputs, cijfers 

of suggesties voor nieuwe acties, in één van drie categorieën voor de staat van een actie geplaatst. Deze 

categorieën voor de staat van een actie omvatten “nog niet aangevat/weinig vooruitgang”, “in uitvoering” 

en “uitgevoerd”. Deze zijn gelijkaardig aan de criteria gesteld binnen het regionale actieplan van OSPAR. 

Tijdens de tweede sessie werd dieper ingegaan op de objectieven, vorm en rol van het actieplan waarvan 

de resultaten meegenomen zullen worden bij de aanbevelingen voor het nieuwe plan.  

Informatie die gebruikt werd voor de opmaak en uitvoering van de evaluatie omvat onder meer: 

- bilaterale gesprekken met de diensten Productbeleid en Pollutiebestrijding; 

- evaluatiesessies met de nationale werkgroep marien zwerfvuil; 

- verslagen, studies en rapporten van de FOD en externe organisaties; 

- communicatieberichten en acties van de FOD; 

- extra gesprekken met afgevaardigden van de gewesten die niet aanwezig konden zijn op de 

evaluatiesessies. 
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2.3. Staat van het actieplan  

Op het moment van de evaluatie (juni 2021) werd 62% (34) van de 55 acties uit het actieplan als voltooid 

of volledig uitgevoerd beschouwd, 27% (15) was nog in uitvoering, en 11% (6) was beperkt in uitvoering 

of er was geen verdere actie gepland (zie tabel 1). Een actie wordt beschouwd als volledig uitgevoerd 

indien de doelstelling volledig is behaald (zoals bijvoorbeeld de opkuis van een scheepswrak) of indien de 

actie op continue basis en voldoende werd uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld sensibiliseringsacties). Acties 

waarbij richtlijnen op continue basis worden opgevolgd of communicatieacties die constant doorlopen, 

worden bijvoorbeeld als uitgevoerd beschouwd. De gedetailleerde resultaten met een volledig verslag 

voor elk van de 55 acties is terug te vinden in annex I.  

Tabel 1 Staat van de verschillende acties  

Mogelijke staat van een actie Actie nummer 

NOG NIET AANGEVAT/WEINIG 

VOORUITGANG  
2.2.4, 2.2.5, 5.2.3, 6.1.3, 7.2.2, 7.3.6 

IN UITVOERING 
2.1.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.3, 3.1, , 4.4, 6.1.4, 6.1.5, 6.3.1, 7.1.1, 

7.1.2, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.8 

UITGEVOERD 

1.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1,  2.2.2, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, extra actie, 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.6, 6.2.1, 7.2.3, 

7.2.4, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.7 

 Conclusie en aanbevelingen 

Toen het Federale Actieplan Marien Zwerfvuil werd aangenomen in 2017, was het regionale actieplan op 

OSPAR-niveau aangenomen en andere gewestelijke actieplannen om de zwerfvuilproblematiek aan te 

pakken zouden nog volgen. Het plan diende om een totaalaanpak te voorzien waarbij er 

niveauoverschrijdend en multidimensionaal te werk gegaan moest worden. Met al het werk dat verzet 

wordt rond deze belangrijke problematiek zal het van cruciaal belang zijn om de nodige linken te maken 

met andere actieplannen, Europese en internationale wetgeving. Het opvullen van hiaten in gebieden 

waar acties nodig is, zal een van de sleutelaspecten moeten vormen van het hernieuwde actieplan.  

Met meer dan de helft van de acties die uitgevoerd worden, de andere helft van de acties die in uitvoering 

zijn en slechts een kleine fractie die niet aangevat werd of waar weinig vooruitgang werd geboekt, maakt 

het plan goede vorderingen om zijn doelstellingen te bereiken. Het werk dat onder het actieplan werd 

verricht is zeer omvangrijk maar niet altijd gemakkelijk te kwantificeren of te illustreren aan de hand van 

concrete outputs, en zelfs bij de uitgevoerde acties kan het nodig zijn om bijkomende stappen te nemen. 

Verder zullen acties die op continue basis opgevolgd dienen te worden ook opgenomen worden in het 

hernieuwde plan. Dubbele acties en acties die niet meer relevant of actueel zijn, zullen achterwege 
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gelaten worden. Er is dus nog veel werk te doen om de problematiek van marien zwerfvuil verder 

doeltreffend aan te pakken. 

Aanbevelingen vanuit de nationale werkgroep omtrent de vorm van het huidige plan omvatten onder 

meer het actualiseren en herformuleren van de doelstellingen waar nodig, het definiëren van de acties 

op een SMART-manier en niet meer werken met prioritaire acties. De thema’s zijn voorlopig nog steeds 

dekkend maar inhoudelijk formuleerde de nationale werkgroep voor elk van de zeven thema’s enkele 

suggesties.   

Aanbevelingen per thema:  

Coördinatie – nationale werkgroep 

➢ De vergaderfrequentie is goed en kan behouden worden. 

➢ Er zouden bijkomende thematische sessies doorheen het jaar georganiseerd kunnen worden. 

➢ Er kan meer outreach gedaan worden om wetenschappelijke stakeholders beter te betrekken. 

Aanpak aan de bron – macro- en microplastics  

➢ Het werk rond de SUP-richtlijn blijft belangrijk – ook m.b.t. vistuig. 

➢ Er kan gewerkt worden rond wetgeving over evenementen en take-away – brug slaan naar 

andere gewesten en het FAVV. 

➢ Acties rond microplastics specifiek per bron nemen, bv. sportvelden, banden, verf van boten … 

➢ Onderzoek rond de impact op milieu en gezondheid van mens en dier van zowel micro- als 

nanoplastics blijft belangrijk –  mogelijks via een beleidsinformatieve nota (ook kijken naar het 

effect binnenhuis).  

Aanpak aan de bron – op zee gegenereerd afval 

➢ Handhaving is een belangrijk aspect en voor pleziervaart en visserij is er momenteel een hiaat. 

De mogelijkheden op federaal niveau dienen hier verduidelijkt te worden. 

➢ Op acties rond visserijafval moet blijvend worden ingezet met C-Martlife als leidraad, en ook op 

de hoogte blijven van het internationale werk omtrent dit onderwerp. 

➢ Nieuwe acties rond afval van aquacultuur en van andere activiteiten op zee, waaronder ook  

decommissioning.  

➢ Via het Blue Flag-initiatief kan ook pleziervaart en recreatieve visserij betrokken en geëngageerd 

worden.  

➢ Er zijn andere invloedrijke fora waarop kan ingezet worden zoals IMO, OSPAR, North Sea 

Commission, waar mogelijke acties kunnen aangebracht worden, zoals pellet loss. 
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Opruiming 

➢ Het baggeronderzoek kan belangrijke validatie- en follow-up stappen omvatten.  

➢ Er moet verder worden ingezet op Fishing for Litter en waar nodig de link gemaakt worden met 

andere projecten zoals C-Martlife en communicatieacties vanuit de provincie. 

➢ Het opkuisen van scheepswrakken moet worden verdergezet maar het communicatieve aspect 

moet uitgebreid worden, mogelijk via “Adopt a wreck". 

➢ Strandopruimacties moeten ondersteund blijven worden i.s.m. de verschillende partners. 

Communicatie  

➢ Het hoofddoel van de werkgroep is om elkaars boodschap te versterken en elkaar op de hoogte 

te houden van alle communicatieacties. Dit kan mogelijk via de kustwerkgroep afval door een 

communicatieluik toe te voegen. 

➢ Een centraal verzamelpunt voor educatie rond marien zwerfvuil opzetten kan interessant zijn.  

Wetenschappelijk onderzoek en monitoring 

➢ Het merendeel van de monitoring wordt gedaan door partners en kennisinstituten; de 

erkenning en het rekenschap voor deze acties zal dan ook bij hen liggen in het nieuwe plan.  

➢ Harmonisatie bevorderen van monitoring voor plastics in zoet- en zoutwater is een belangrijk 

aspect. 

➢ De rol van de FOD Volksgezondheid zal verschuiven van zelf wetenschappelijk onderzoek doen 

naar het opvolgen en uitdragen van beschikbare wetenschappelijke informatie.  

Toezicht en controle 

➢ Handhaving vormt een belangrijk aspect om marien zwerfvuil te doen afnemen. De controles 

zouden in de toekomst moeten toenemen. Pleziervaart en visserij vormen momenteel een 

blinde vlek op dit vlak, waarbij extra controles wenselijk zijn. 

➢ De lopende samenwerkingen moeten geoptimaliseerd worden maar niet per se mee in het 

volgende plan geschreven worden.  

➢ Een extra overleg met Defensie om te voldoen aan MARPOL-wetgeving wordt aangeraden. 

Samenwerking 

➢ De andere gewesten beter betrekken, kan helpen bij de implementatie van richtlijnen zoals de 

SUP-richtlijn. 
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➢ Het opstellen van een gezamenlijke Belgische visie die op alle (inter)nationale fora kan 

uitgedragen worden, zou een grote toevoeging aan het actieplan zijn. 

➢ Samenwerking met de industrie zelf dient aangescherpt te worden. De Blauwe Cluster en hun 

actiedomein rond afvalvrije oplossingen kan hierbij helpen. 

 

 



Annex I Overzichtstabel van de 55 acties  

 

 

 

Actie

punt 

 

 

Omschrijving 

 

 

Beschrijving van de 

outputs 

 

 

Impact 

 

 

Resultaten met 

relevante links 

 

 

Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

1. COÖRDINATIE     

1.1. 

 

 

 

De nationale werkgroep omtrent 

marien zwerfvuil richt zich op de 

aanpak van marien zwerfvuil. Zowel 

de federale als gewestelijke 

overheden als de provincie West-

Vlaanderen, die tevens de 

kustgemeentes vertegenwoordigt, 

maken deel uit van deze werkgroep. 

Experten en wetenschappers actief 

in het domein van marien zwerfvuil 

worden uitgenodigd in functie van de 

agenda. In deze werkgroep zullen de 

Belgische inspanningen en 

activiteiten omtrent marien 

zwerfafval worden gecoördineerd. 

De werkgroep werd in 2016 

opgericht en komt sindsdien 

tweejaarlijks samen. 

 

De werkgroep zorgt 

ervoor dat informatie 

van verschillende fora 

op nationaal en 

internationaal niveau 

naar de verschillende 

stakeholders 

doorstroomt. Verder 

helpt de werkgroep bij 

het afstemmen van 

acties en de inname van 

een coherente positie 

omtrent het dossier 

manier zwerfvuil op 

(inter)nationaal niveau. 

Het deel van informeren 

loopt o.a  via de BIN.  

Vergaderingen op 

10/2016, 01/2017, 

10/2017, 05/2018, 

11/2018; 06/2019, 

12/2019, en 12/2020. 

Jaarlijkse BIN met een 

overzicht van de 

wetenschappelijke 

kennis over marien 

zwerfvuil en 

microplastics in België 

opgesteld door VLIZ; 

2017, 2020, 2021 

 

De frequentie van meetings 

is voldoende en de agenda 

en open communicatie op de 

vergaderingen verloopt 

goed.  

Mogelijk kunnen meer 

relevante experten van 

kennisinstituten uitgenodigd 

worden. 

Extra input van de gewesten 

is ook wenselijk. 

Mogelijke nieuwe actie:  Het 

organiseren van 

themasessies om dieper in te 

gaan op bepaalde 

problematieken 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=289921
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=322438
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=334970
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Actie

punt 

 

 

Omschrijving 

 

 

Beschrijving van de 

outputs 

 

 

Impact 

 

 

Resultaten met 

relevante links 

 

 

Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

2. AANPAK AAN DE BRON     

2.1. MACROPLASTICS     

2.1.1. De federale bevoegdheid m.b.t. 

productnormen biedt een kader voor 

het op de markt brengen van 

producten. De bepalingen die het 

gebruik ervan in een bepaald gebied 

beperken behoren tot de regionale 

bevoegdheid. Een goede 

afstemming tussen de regeling voor 

het gebruik en het op de markt 

brengen, is een doeltreffende 

werkwijze in de aanpak van de 

verontreiniging veroorzaakt door 

bepaalde producten. 

De belangrijkste resultaten 

hiervan worden mee 

opgenomen in de EU-

regelgeving rond de single-

use plastics directive.  

Het gebruik van 10 veel 

aangetroffen items op 

stranden is reeds verboden.  

Voor andere plastic 

producten voor eenmalig 

gebruik, richt de EU zich op 

het beperken van het 

gebruik ervan door: 

- vermindering van het 

verbruik door 

bewustmakingsmaatregelen 

en 

etiketteringsvoorschriften  

Ongeveer 80% van het 

marien zwerfvuil  

bestaat uit plastics. De 

helft hiervan bestaat uit 

single use - of 

wegwerpitems. Door 

het afschaffen van 10 

van deze items in 2021 

hoopt men de influx 

naar zee te 

verminderen.  

 

 

Belangrijkste 

wetgevingen omtrent 

plastics binnen de EU 

 

SUP-richtlijn 

 

KB vochtige doekjes 

Voor Uitgebreide 

producenten 

verantwoordelijkheid zou er 

meer ingezet kunnen 

worden op samenwerking 

met de gewesten. 

Het is belangrijk om ook in te 

zetten op items of bronnen 

van microplastics die hier 

niet onder vallen, zoals 

banden en artifc.   

Mogelijke nieuwe actie: 

Samenwerken rond de 

rapportage en het op de 

markt brengen van visgerei 

onder de SUP-richtlijn 

Samenwerken rond storm- 

en afvalwater, vooral ook 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/plastics-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2015091818&table_name=wet
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- invoering van 

verplichtingen voor 

producenten inzake 

afvalbeheer en sanering, 

met inbegrip van regelingen 

voor uitgebreide 

producentenverantwoordeli

jkheid (UPV) 

met bedrijven die veel 

plastics lekken in het milieu 

2.1.2. Het EU Ecolabel is het officiële 

Europese milieulabel. Om het EU 

Ecolabel te bekomen, moeten 

producenten voldoen aan een hele 

reeks criteria, onder meer op vlak 

van verpakking. Voor bepaalde 

producten moet bovendien op de 

verpakking vermeld worden dat ze 

niet in het toilet mogen worden 

gegooid. Het EU Ecolabel zal verder 

ondersteund worden door België. 

Om het EU Ecolabel te 

promoten werd er een 

website en facebookpagina 

opgericht om het brede 

publiek te informeren over 

wat het label net inhoudt.  

In 2020 werd er ook een 

campagne gehouden in de 

buurt van voedingswinkels 

en supermarkten ter 

promotie van het label en 

vond er een wedstrijd plaats 

via Facebook. In 2021 vond 

Om de impact te meten 
van de promotie rond 
het EU Ecolabel vond er 
een imagomeeting 
plaats. Deze toonde 
onder meer aan dat: 
-31% van de 
respondenten spontaan 
een milieulabel kan 
opnoemen (t.o.v. 11% in 
de nulmeting 2017). 
-Het vaakst spontaan 

vermeld, zijn het label 

BIO (79 respondenten of 

8%) en het EU Ecolabel 

(6%). Voor meer 

De campagne 

EUEcolabel_campagn

e2020.pdf
 

Evaluatie van de 

campagne 

Evaluatie_promotieca

mpagne_EUEcolabel_v02.pdf
 

Imagomeeting 

Voor 2021 staat gepland: 

- vernieuwing van het design 

van ecolabel.be 

-  

-vergroten van de 

bekendheid via sociale 

media waaronder Facebook 
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er opnieuw een wedstrijd 

plaats via Facebook. 

conclusies zie de 

technische resultaten. 
Imagometing_EUEcol

abel_2020.pdf  

De website 

Artikel FOD over de 

campagne 

2.1.3. Een draaiboek zal ontwikkeld 

worden om de reductie van het 

gebruik van eenmalige 

(wegwerp)producten bij 

overheidsinstanties te stimuleren. 

Het draaiboek werd 

uitgeschreven maar staat 

(niet expliciet) ingeschreven 

in de omzendbrief voor 

overheidsaankopen. 

 

Voorlopig is de impact 

beperkt, net omdat het 

niet opgenomen werd in 

de omzendbrief.  

 

Gids duurzame 

aankopen 

Gids Duurzame 

Aankopen_SUPP.docx
 

Checklist Duurzame 

overheidsopdracht bestek Hydrolic pack - DG5-MM-LJ-15.docx
 

Mogelijke nieuwe actie: 

Zorgen dat het draaiboek 

mee opgenomen wordt in de 

omzendbrief en het 

instrument verder 

promoten, maar ook 

verplichtingen vastleggen 

rond herbruikbaar materiaal 

bij het organiseren van 

evenementen. 

2.2. PRIMAIRE MICROPLASTICS     

2.2.1. Microplastics worden toegepast in 

cosmetica en in mindere mate in 

detergenten. Voor sommige 

Zie 2.2.2 Zie 2.2.2    

https://www.ecolabel.be/nl
https://www.health.belgium.be/nl/news/het-europees-ecolabel-je-kunt-er-niet-meer-naast-kijken
https://www.health.belgium.be/nl/news/het-europees-ecolabel-je-kunt-er-niet-meer-naast-kijken
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toepassingen zijn alternatieven 

beschikbaar. De Europese cosmetica 

sector engageert zich nu reeds voor 

een vrijwillige uitdoving van 

bepaalde types microplastics. 

Opvolging van dit initiatief in België is 

noodzakelijk. 

2.2.2. Bovenstaande vrijwillige uitdoving 

dekt echter niet alle vormen van 

microplastics. Met de Belgische 

cosmeticasector zal een sectoraal 

akkoord worden afgesloten om 

microplastics uit cosmetica te 

verwijderen. Dit akkoord zal er 

eveneens voor zorgen dat de stand 

van zaken van de kennis over het 

onderwerp wordt opgevolgd, met als 

doel bepalingen toe te voegen om de 

aanwezigheid van microplastics in 

andere producten te verminderen. 

Een systeem voor opvolging en 

toezicht op dit sectoraal akkoord zal 

worden uitgewerkt. 

Begin 2018 werd 

een sectoraal 

akkoord afgesloten met de 

cosmeticasector over het 

vrijwillig uitfaseren van het 

gebruik van microplastics, in 

eerste instantie van 

kunststof  microparels uit 

afspoelbare cosmetica en 

tandpasta’s. 

Cijfers van de Belgisch-

Luxemburgse vereniging 

van de producenten en 

verdelers van cosmetica, 

detergenten, 

onderhoudsproducten, 

lijmen en mastieken, 

biociden en aerosolen, 

DETIC, schatten in dat er 

dankzij het akkoord 

ongeveer tussen de 65 

en 95 ton aan 

microplastics werden 

uitgespaard.  

Microplastics | FOD 

Volksgezondheid 

(belgium.be) 

 

Sectoraal akkoord 

 

 

 

https://www.health.belgium.be/nl/sectoraal-akkoord-van-9-januari-2018-ter-ondersteuning-van-het-vervangen-van-microplastics
https://www.health.belgium.be/nl/sectoraal-akkoord-van-9-januari-2018-ter-ondersteuning-van-het-vervangen-van-microplastics
https://www.health.belgium.be/nl/microplastics
https://www.health.belgium.be/nl/microplastics
https://www.health.belgium.be/nl/microplastics
https://www.health.belgium.be/nl/sectoraal-akkoord-van-9-januari-2018-ter-ondersteuning-van-het-vervangen-van-microplastics
https://www.health.belgium.be/nl/sectoraal-akkoord-van-9-januari-2018-ter-ondersteuning-van-het-vervangen-van-microplastics
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2.2.3. België zal blijven aandringen bij de 

bevoegde Europese instanties om 

het verbod op het gebruik van 

primaire microplastics in cosmetica 

en detergenten internationaal in te 

voeren. 

Via ECHA wordt op EU-

niveau werk gemaakt van 

een restrictie met 

betrekking tot microplastics 

die doelbewust aan 

producten (d.w.z. stoffen en 

mengsels) worden 

toegevoegd.   

De dienst Chemicals van de 

FOD staat positief tegenover 

deze restrictie en draagt er 

constructief aan bij om deze 

zo ambitieus mogelijk te 

stellen.  

De voorgestelde 

restrictie zou het 

vrijkomen van 

500 000 ton 
microplastics over een 

periode van 20 jaar 
voorkomen en vormt 

dan ook een eerste 
belangrijke stap naar 

wereldwijd verbod. 

Microplastics - ECHA 

(europa.eu) 

 

2.2.4. In 2015 werd in opdracht van de 

federale overheid een zelftest 

ontwikkeld voor bedrijven die de 

emissies van microplastics als 

grondstof in kaart willen brengen en 

vervolgens willen verminderen. Dit 

instrument zal verder worden 

gepromoot als een hulpmiddel voor 

Na het ontwikkelen en de 

publicatie van de tool 

werden geen verdere 

stappen ondernomen om de 

tool verder te promoten. 

Beperkt  

 

 

Microplastics 

handleiding (EN) | FPS 

Public Health 

(belgium.be) 

Mogelijke nieuwe actie: 

De zelftest kan worden 

herwerkt  naargelang de 

uitkomst van de restrictie 

onder REACH. Meer inzetten 

op de promotie van de 

zelftest zal ook nodig zijn.  

https://echa.europa.eu/nl/hot-topics/microplastics
https://echa.europa.eu/nl/hot-topics/microplastics
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
https://www.health.belgium.be/en/node/27314
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bedrijven die de strijd met primaire 

microplastics willen aangaan. 

2.2.5. Aandringen bij de gewesten om het 

voorkomen van lekkage van 

microplastics als grondstof te 

verplichten bij bedrijven, onder meer 

aan de hand van: 

 •Opvanginfrastructuur ter 

voorkomen van lekkage tijdens 

stormen  

•Downstream opvangsysteem dat 

voorkomt dat lekkages in het milieu 

terechtkomen  

• Transport van pellets in gesloten en 

verzegelde containers tijdens alle 

stages van transport en opslag 

 •Opvanginfrastructuur ter 

voorkomen van lekkages tijdens 

laden en lossen  

Maatregel 20 (Impact van 

het gebruik van 

microplastics bij het 

onderhoud van schepen 

nagaan en vermijden)  en 22 

(Operation clean sweep) in 

het Vlaamse actieplan 

spelen hier op in.  

Momenteel zijn er echter 

nog geen verplichtingen 

opgelegd. 

Het programma operation 

clean sweep zelf wordt 

merendeel geleid door 

Plastics Europe. 

 http://www.opcleans

weep.eu/ 

Werk Plastics Europe 

binnen België 

20210421_OCS_FODle

efmilieu.pdf
 

 

De REACH-restrictie kan hier 

een eerste stap bieden naar 

verdere vermindering en 

oplegging van richtlijnen. 

Mogelijke nieuwe actie: 

Verdere promotie van het 

OCS initiatief, ook bij Waalse 

bedrijven en de haven van 

Brussel 

Samenwerking met 

bedrijven omtrent het 

ontwikkelen van richtlijnen 

voor het transport van 

plastics 

http://www.opcleansweep.eu/
http://www.opcleansweep.eu/
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• Ter beschikking stellen van een 

systeem voor snelle opruimingen van 

lekken  

• Wettelijk kader voor het vrijwillige 

Zero Pellet Loss project, een vrijwillig 

initiatief met als doel de emissies of 

het ‘verlies’ van plastic pellets, die als 

grondstof worden gebruikt in de 

chemische industrie, drastisch te 

verminderen. 

2.3. OP ZEE GEGENEREERD AFVAL     

2.3.1. Dumping en verlies van visnetten 

moet voorkomen worden om 

spookvissen tegen te gaan. De 

mogelijkheden zullen worden 

onderzocht voor de vervanging van 

synthetische visnetten door 

alternatieven vervaardigd uit 

natuurlijke of in zeewater 

degradeerbare materialen, de 

recyclage van visnetten, het invoeren 

van statiegeld op visnetten of het 

Een eerste pilootproject 

voor het recycleren van 

visnetten werd opgezet in 

samenwerking met VVC en 

Cojarec in 2019 met 

positieve resultaten voor de 

Poly-Amide fractie, maar 

kwam vanwege de 

coronacrisis spijtig genoeg 

tot zijn eind.  

De inzameling wordt 

voorlopig verdergezet 

via de kooien langs de 

kaden. Ook het 

inzamelen is volgens 

VVC verbeterd 

tegenover de 

beginsituatie waarbij de 

netten los 

rondslingerden en zo 

Outcomes OSPAR 

workshop 

 

Outcomes Marelitt 

actie 

Terzake-reportage 

(Canvas - VRT) over 

spooknetten 

Visserijafval blijft zeer 

relevant om op in te zetten. 

De visserijsector is wel niet 

de enige sector die 

gestigmatiseerd dient te 

worden, want er zijn ook nog 

andere sectoren die met 

touwen werken. Voor deze 

nieuwe sectoren moet 

verder nagedacht worden 

https://www.ospar.org/documents?v=42718
https://www.ospar.org/documents?v=42718
https://www.marelittbaltic.eu/documentation
https://www.marelittbaltic.eu/documentation
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/28/spooknetten-op-de-zeebodem/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/28/spooknetten-op-de-zeebodem/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/28/spooknetten-op-de-zeebodem/
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taggen van visnetten. De invoering 

van de gevonden oplossingen zal 

worden gestimuleerd. Dit is een 

maatregel ter uitvoering van de 

Belgische Mariene Strategie in het 

kader van de Europese Kaderrichtlijn 

Mariene Strategie voor het behalen 

van een goede ecologische toestand 

van de zee (29B). Deze maatregel zal 

worden uitgevoerd in 2018. 

Er werden ook gesprekken 

gehouden met Centexbel en 

ILVO over alternatieve 

materialen, tagging en 

statiegeld. Deze laatste twee 

opties lijken voorlopig 

minder kostenefficiënt dan 

de rest. 

Op OSPAR niveau werd in 

2020 een workshop 

gehouden omtrent best 

practices en alternatieven 

werden voorgesteld. De FOD 

deelde hierbij zijn 

ervaringen en expertise 

opgedaan met zijn 

pilootproject. 

mogelijk in het water 

terechtkwamen. 

 

 over onbekende vormen van 

afval. 

Mogelijke  nieuwe acties:  

-De FAO-aanbevelingen voor 

het taggen van visnetten 

testen.  

-De SUP-richtlijn stelt dat de 

aparte inzameling van vistuig 

verplicht wordt en 

gerapporteerd moet worden 

-Samenwerking rond C-

Martlife project met OVAM 

 

2.3.2. Vislood wordt gebruikt in de 

recreatieve visserij, en komt bij 

verlies op de zeebodem terecht. 

Lood is schadelijk voor de 

gezondheid en het milieu, en 

accumuleert in de voedselketen. Het 

Op vraag van de dienst 

Marien Milieu voerde VLIZ 

een studie uit naar de 

haalbaarheid van 

alternatieven voor vislood. 

Deze bijdrage werd 

vertaald en 

doorgestuurd als extra 

informatie voor de 

mogelijke EU-restrictie 

Haalbaarheidsstudie 

Restrictie onder ECHA 

 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Uitwerken van de green 

deal voor de uitfasering van 

vislood in BE samen met 

https://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8131
https://echa.europa.eu/nl/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights
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zoeken naar en invoeren van 

alternatieven voor vislood zal 

worden gestimuleerd. Dit is een 

maatregel ter uitvoering van de 

Belgische Mariene Strategie in het 

kader van de Europese Kaderrichtlijn 

Mariene Strategie voor het behalen 

van een goede ecologische toestand 

van de zee (29 D). Deze maatregel zal 

tegen 2021 uitgevoerd zijn. 

  

 

voor lood in hagel, 

kogels en visgerei.  

 

Veel van de bevindingen 

uit de studie werden ook 

mee opgenomen in de 

draft annex van de 

restrictie.  

VLIZ,  Productbeleid en de 

stakeholders. 

- De dienst Marien Milieu 

draagt bij aan de Belgische 

positiebepaling op Belgian 

Committee ReachBCR. 

 

2.3.3. Spekking is het losse touwwerk op de 

kuil van het boomkornet dat het net 

beschermt tegen slijtage door het 

slepen op de zeebodem. Dit 

touwwerk slijt of wordt na gebruik in 

zee geworpen, ze bestaan 

voornamelijk uit polyethyleen en zijn 

een belangrijke bron van plastic 

vervuiling in de Noordzee. Via het 

SPEKVIS (BE) en PLUIS (NL) project 

werd reeds gezocht naar 

alternatieven voor het polyethyleen 

spekking. Deze zoektocht zal worden 

verdergezet. Een volgende stap kan 

Er kwam geen goed 

alternatief naar voren uit  de 

studie van het project 

spekvis.  

Voor verder onderzoek werd 

eerst gewacht op de 

resultaten van het 

Nederlandse 

Dollyropefreeproject en het 

Duitse Drops die een 

gelijkaardige insteek 

hebben.  

Pluis of spekking blijft 

een van de meest 

kenmerkende 

afvalitems in de 

Noordzee. Voorlopig is 

er nog geen actie binnen 

België lopende. 

Spekvis Studie 

Dollyrope free (NL) 

DROPS-project (DE) 

 

Mogelijke nieuwe acties: 

-Aansluiten bij het voorstel 

van NL door via een 

stimuleringsregeling en 

bewustwording duurzame 

alternatieven 

(biodegradeerbaar, yakleer, 

etc.) voor pluis te promoten 

en daarmee te streven naar 

een uitfasering van normaal 

pluis voor het jaar 2027. → 

Samenwerking met ILVO en 

https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/migration/public/Mediatheek/Mededelingen/192_spekvis.pdf
http://www.dollyropefree.com/
https://www.thuenen.de/en/of/projects/fisheries-and-survey-technology/reduction-of-plastic-waste-from-the-brown-shrimp-fishery-through-gear-modifications-drops/
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er vervolgens in bestaan het 

netontwerp aan te passen zodat er 

minder slijtage is, of minder spekking 

gebruikt wordt. Dit is een maatregel 

ter uitvoering van de Belgische 

Mariene Strategie in het kader van 

de Europese Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie voor het behalen van een 

goede ecologische toestand van de 

zee (29C). 

Redercentrale voor binnen 

BE 

- Inzetten op verder 

onderzoek naar 

alternatieven 

 

 

2.3.4.  

 

 

Ondersteuning bieden aan het 

afvalbeleid van zeehavens omtrent 

havenontvangstinstallaties waar 

schepen hun afval afgeven. Deze EU-

richtlijn werd verschillend 

geïmplementeerd in de EU-lidstaten, 

wat voor de scheepvaart een 

belemmering is om de 

reglementering correct uit te voeren.  

In het kader van OSPAR wordt nu 

getracht deze voor de Europese 

regio te harmoniseren. 

Geen verdere info of vraag 

voor ondersteuning 

gekregen.  

De herziening van de PRF-

directive is van kracht vanaf  

28/6/2021. 

 

 

 PRF-directive 

Tekst OVAM over PRF 

 

 

De kosten voor de afgifte 

van Fishing for Litter-afval 

mogen niet doorgerekend 

worden aan de vissers. Dit 

kan besproken worden in 

het begeleidingscomité van 

FFL. 

Mogelijke nieuwe acties: 

- Inzetten op de review van 

de richtlijn voor 2026  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&rid=1#:~:text=This%20Directive%20aims%20to%20protect,delivery%20of%20waste%20to%20those
https://ovam.be/vrijstellingenverminderingen-scheepsafval
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- De PRF-rapportage 

overmaken aan de nationale 

werkgroep 

 

2.3.5. Een lozingsverbod op zee nastreven 

voor paraffine onder de MARPOL 

wetgeving. Paraffine is een 

bestanddeel van ruwe olie, die 

vervoerd wordt als bulkstof door 

tankers. Vervuiling door paraffine is 

vergelijkbaar met schade door 

minerale olie: voornamelijk 

zeevogels worden er het slachtoffer 

van, en sterven door uitputting en 

onderkoeling door het onvermogen 

om te drijven. Bovendien spoelt 

gestolde paraffine aan op stranden 

en dit geeft hoge kosten voor 

opruiming. Sinds 2004 is paraffine 

opgenomen in de IMO lijst van 

milieugevaarlijke stoffen, maar er 

geldt geen algemeen lozingsverbod 

op (Ecomare, 2015). Paraffineresten 

Sinds 1/1/2021 van kracht. 

IMO/Resolution  

MEPC.315(74) 

De FOD Mobiliteit heeft het 

verbod zelfs vroeger laten 

ingaan. 

 Grote hoeveelheid 

paraffine aangespoeld 

aan de Westkust: 

"Gevaarlijk voor 

honden" | VRT NWS: 

nieuws 

.  

 

https://info.lr.org/l/12702/2020-03-16/8rf785/12702/245274/Res_MEPC_315_74____Amendments_to_Ann
https://info.lr.org/l/12702/2020-03-16/8rf785/12702/245274/Res_MEPC_315_74____Amendments_to_Ann
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/08/grote-hoeveelheid-parafine-aangespoeld-aan-de-westkust-gevaarl/
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mogen in kleine hoeveelheden 

geloosd worden buiten de 12 

mijlszone. 

3.  OPRUIMING     

3.1. Het DG Leefmilieu start in 2017 met 

een onderzoek naar de 

mogelijkheden om bij 

baggerwerken of zandontginning het 

uitgefilterde of opgeviste afval aan 

land te brengen. 

Eind 2020 werd een 

opdracht uitbesteed aan 

IMDC om de hoeveelheid 

afval in te schatten die 

opgehaald wordt door de 

baggeraars en hoe deze kan 

bijdragen aan de monitoring 

van marien zwerfvuil. 

Het onderzoek past als 

mogelijke validatiepiste 

binnen PLUXIN. 

De rapportage gebeurt 

eigenlijk al. Baggeraars 

verklaren dat ze afval 

aan land brengen als 

verplichting zien onder 

MARPOL.  

 

 

 Op basis van het onderzoek 

zal gekeken worden of het 

interessant is om aanvullend 

actie te ondernemen. ILVO is 

hier mogelijk ook in 

geïnteresseerd.  

3.2. Fishing for Litter: Dit initiatief werd al 

in 2007 ingevoerd in België en wordt 

blijvend mogelijk gemaakt en 

ondersteund. Fishing For Litter (FFL) 

is onderdeel van het OSPAR Regional 

Action Plan for Marine Litter. FFL 

Sinds de start van het 

programma in 2013 hebben 

een 40-tal schepen zich 

geregistreerd en nemen een 

Het kick-off event 

zorgde voor een 

verdubbeling van de 

schepen die actief 

deelnamen aan het 

programma en ook voor 

Persbericht 

Redercentrale 

Nieuwsitem op VRT 

Nog steeds is de target 100% 

deelname van de 

vissersschepen. 

De communicatieacties 

vanuit de provincie West-

https://www.rederscentrale.be/nieuws/persbericht-691/?lid=16924
https://www.rederscentrale.be/nieuws/persbericht-691/?lid=16924
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/14/belgische-vissers-binden-strijd-tegen-afval-op-zee-aan/
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

heeft als doel de verwijdering van 

afval uit het marien milieu en het 

bewustmaken van de visserij. 

Deelnemende visserijschepen 

worden voorzien van bigbags om 

afval dat opgevist werd tijdens 

visserijactiviteit te stockeren op het 

dek. Bij het aan wal gaan kunnen 

deze bigbags gratis afgeleverd 

worden in de daarvoor aangewezen 

faciliteiten. De mogelijkheden voor 

recyclage van het opgeviste afval 

zullen verder worden onderzocht in 

samenwerking met de bevoegde 

instanties. 

tiental schepen actief deel 

aan Fishing for Litter.  

In 2019 is een kick-off 

evenement van Fishing for 

Litter gehouden om de 

vissers te motiveren om te 

participeren in het 

programma.   

een enorme toename 

van afgifte van opgevist 

afval. Met een 

hoogtepunt van 17.735 

kg in 2020. 

Vraag impact FFL 

vanuit de Kamer 

 

 

Vlaanderen en de 

nieuwjaarsdrink zullen 

blijven.  

Het afvalaspect kan ook 

meegenomen worden in C-

Martlife.  

Mogelijke nieuwe acties: 

- Ondersteuning bieden voor 

de APP & samenwerking 

verbeteren  

- Recyclageproject +  

herorganiseren event  

- Rapport opmaken over de 

evolutie van FFL 

3.3. Vanaf 2017 zullen we ernaar streven 

Fishing For Litter uit te breiden naar 

andere organisaties zoals duikclubs, 

baggeraars, windmolenparken en 

recreatieve scheepvaart. De 

mogelijkheden van deze uitbreiding 

Dit bleek geen haalbare 

piste voor pleziervaart (de 

meesten doen het al of 

kunnen het niet). 

Recreatieve visserij is 

momenteel niet opportuun 

Beperkt  Feedback overleg 

recreatieve 

scheepvaart 

Het blijft een belangrijk 

gedachtengoed om elke 

sector te sensibiliseren.  

https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0039.pdf
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0039.pdf
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

moeten worden onderzocht en 

gestimuleerd. De recreatieve 

scheepvaart lijkt op het eerste zicht 

een groot potentieel te bieden, 

omdat deze personen een lange 

verblijftijd hebben op zee en omdat 

ongeveer 100 vaartuigen de nodige 

uitrusting hebben om afval op te 

vissen. In tegenstelling tot de 

professionele visserij meren zij aan in 

jachthavens die een specifiek 

afvalreglement hebben. 

(er is eerst een aanpassing 

van PRF nodig). Het zou ook 

al ten dele gebeuren.  

 

 

RE_ recreatieve 

scheepvaart.msg  

Overleg met 

jachthavens 

18NT_Marien 

afval_jachthavens.docx 

De rapportage van FFL zou 

wel apart moeten blijven 

lopen.  

Mogelijke nieuwe actie: 

Via het Blue Flag-initiatief 

toch proberen ook deze 

groepen te sensibiliseren en 

mee aan boord te krijgen om 

de zee proper te houden.  

3.4. Met de middelen van het 

milieucompensatiefonds van de 

windmolenparken op zee zal in 2018 

een wrak op de zeebodem ontdaan 

worden van alle marien zwerfvuil 

waaronder visnetten en vislood. 

Scheepswrakken vormen een 

artificieel rif dat bepaald marien 

leven ten goede komt maar het zijn 

ook vaste structuren waar veel 

marien zwerfvuil zoals visnetten aan 

vast blijven haken. Op deze wijze 

In 2019 werd de West-

Hinder schoongemaakt en 

de SS Kilmore werd in 2021 

reeds gedeeltelijk 

schoongemaakt. 

Meerdere wrakken kunnen 

volgen in de toekomst. 

1 ton vislood, 1,5 ton 

visnetten en ander 

plastic afval en 2 ton 

ander materiaal 

(boomkor, ijzer en 

kettingen werden 

bovengehaald bij de 

schoonmaak van de 

West-Hinder. 

De studie 

beleidsmaatregelen van 

Artikel FOD 

schoonmaak 

scheepswrak 

Filmpje FOD over de 

schoonmaak 

Nieuwsitem VRT 

Artikel RTL 

Er zou meer met de 

duikclubs moeten 

samengewerkt worden want 

dit is een geëngageerde en 

geïnteresseerde groep in 

zulke projecten. 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Uitbreiden naar andere 

hotspots waar afval zich 

verzamelt  

https://www.health.belgium.be/nl/news/45-ton-afval-bovengehaald-bij-schoonmaak-wrak
https://www.health.belgium.be/nl/news/45-ton-afval-bovengehaald-bij-schoonmaak-wrak
https://www.health.belgium.be/nl/news/45-ton-afval-bovengehaald-bij-schoonmaak-wrak
https://www.youtube.com/watch?v=LKj2YdwcNTE
https://www.youtube.com/watch?v=LKj2YdwcNTE
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/08/nog-altijd-veel-te-veel-afval-in-noordzee/
https://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/l-epave-du-westhinder-devient-un-barometre-des-dechets-en-mer-du-nord-1139484.aspx
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

vormen ze hierdoor nog jarenlang 

een bedreiging voor marien leven. 

Een systematische opkuis zal 

worden georganiseerd van het wrak 

West-Hinder, dat erkend is als 

beschermd erfgoed. Nadien zal 

worden onderzocht hoe de toestand 

van dit wrak op vlak van marien 

zwerfvuil verder kan worden 

opgevolgd en beschermd. 

Arcadis geeft aan dat dit 

een efficiënte wijze is 

om afval te verwijderen. 

Artikel FOD 

wrakkenexpo  

RP_Actief 

natuurherstel in de Belgische Noordzee_20200220_final2.pdf 

- Opzetten van het 

programma  “Adopt a wreck”                     

 

 

3.5. Aanmoedigen en ondersteunen van 

lokale overheden, organisaties en 

ngo’s bij de organisatie van 

opruimactiviteiten op het strand. 

Ondersteuning van 

strandbars;  

Zeventien surfclubs langs de 

Belgische kust ondernemen 

concreet actie om zwerfvuil 

aan te pakken onder meer 

door plastic rietjes en 

roerstaafjes te bannen, 

beperken van individuele 

verpakkingen tijdens 

evenementen enz. 

 Artikel FOD Belgische 

strandclubs 

Promotie FOD Jaar van 

de Noordzee 

Nieuws Focus-WTV 

Het jeugdjournaal 

Karrewiet van Ketnet 

(VRT) bracht in juni 

2019 een reportage 

over marien zwerfvuil 

Mogelijke nieuwe acties: 

- Ondersteuning van Proper 

Strand Lopers bij het 

organiseren van clean-up 

acties 

https://www.health.belgium.be/nl/news/ontdek-de-scheepswrakken-van-onze-noordzee
https://www.health.belgium.be/nl/news/belgische-surfclubs-tonen-het-voorbeeld-deze-zomer
https://www.health.belgium.be/nl/news/belgische-surfclubs-tonen-het-voorbeeld-deze-zomer
https://www.health.belgium.be/nl/news/jaar-van-de-noordzee-gaat-van-start
https://www.health.belgium.be/nl/news/jaar-van-de-noordzee-gaat-van-start
https://www.focus-wtv.be/nieuws/de-backer-wil-af-van-eenmalig-gebruikt-plastic
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

Deze acties werden 

aangeduid op een charter 

(‘Clean Beach Club’) dat in 

de beach clubs hangt. 

Tijdens het jaar van de 

Noordzee in 2018 (een 

samenwerking tussen 

overheden, instellingen en 

ngo’s) werd actief campagne 

gevoerd om deel te nemen 

aan de Eneco Clean Beach 

Cup, met aanwezigheid van 

de Federal Truck (zie ook 

4.1.). 

en de afbraaktijden 

van afval. 

3.6. 

 

 

Ondersteuning bieden aan een 

betere samenwerking met havens 

en waterwegbeheerders inzake het 

structureel opruimen van marien 

zwerfvuil. 

Voorlopig werd er geen 

expliciete ondersteuning 

vanuit deze hoek gevraagd.  

Op de Belgian Boat Show en 

in bilateraal overleg met de 

havens werden presentaties 

gegeven over de 

problematiek. 

  Mogelijkheid om te werken 

rond (jacht)havens of 

plekken waar afval zich 

ophoopt. Deze informatie 

kan ook aangeleverd worden 

door PLUXIN via North Sea 

Ports.  
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

 Bouwafval en een 

samenwerking met de 

Bouwunie en VMM is een 

mogelijke optie. Beginnen in 

West-Vlaanderen. 

Samenwerking rond het 

Interreg LIVES-project is ook 

nog mogelijk. 

4. COMMUNICATIE & 

SENSIBILISERING 

    

4.1. De Federal Truck gebruiken om, voor 

verschillende jaren tijdens de 

zomerperiode, een 

informatiecampagne te voeren over 

(onder andere) marien zwerfvuil. 

Deze campagne werd voor het eerst 

getest in 2016 en zal vanaf 2017 

jaarlijks herhaald worden. 

Via zijn sociale 

mediakanalen moedigt de 

dienst  Marien Milieu het 

publiek aan deel te nemen 

aan strandopruimacties.  

De Federal Truck werd in  

2016, 2017 en 2018 gebruikt 

aan de kust.  

In 2017 en 2018 werden er 

ook strandopruimacties 

2016: 13 dagen (7 in juli, 

5 in augustus en 1 in 

oktober) in 

verschillende 

kustgemeenten -  

ongeveer 2.100 

bezoekers 

2017: 14 dagen in 

verschillende 

kustgemeenten (4 

dagen in mei op 

2016: Artikel  FOD 

Federal Truck  

2017: Artikel FOD 

Federal Truck  

VRT nieuws  

Nieuws Focus-WTV 

(2017) 

Na 2018 werd het gebruik 

van de Federal Truck 

stopgezet omwille van 

budgettaire en 

personeelsredenen.  

https://www.health.belgium.be/nl/news/ook-de-federal-truck-trekt-naar-zee-deze-zomer
https://www.health.belgium.be/nl/news/ook-de-federal-truck-trekt-naar-zee-deze-zomer
https://www.health.belgium.be/nl/news/de-federal-truck-trekt-opnieuw-langs-de-kust
https://www.health.belgium.be/nl/news/de-federal-truck-trekt-opnieuw-langs-de-kust
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/25/zwerfvuilactie-op-strand-van-koksijde--sigarettenpeuken-en-pizza/
https://www.focus-wtv.be/nieuws/grote-campagne-tegen-zwerfvuil-noordzee
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

georganiseerd aan de 

Federal Truck en tijdens de 

zomer van 2018 vonden er 

ook ‘clean beach classes’ 

plaats. Kinderen en 

volwassenen kregen 

specifieke info en tips over 

het voorkomen van marien 

zwerfvuil, en konden 

aansluitend onder 

begeleiding een stukje van 

het strand opruimen. 

Oostende voor Anker, 5 

dagen in juli en 5 dagen 

in augustus), met 

strandopruimacties – 

ongeveer 2.400 

bezoekers  

2018: 11 dagen (op 

evenementen als de 

Eneco Clean Beach Cup, 

Oostende voor Anker, 

Koksijde Kids, 

Natuurfestival De Panne 

en het Zero Afval Salon 

in Brussel en 2 dagen 

aan de kust in juli) – 

ongeveer 2.200 

bezoekers.  

Zowel in lokale als 

nationale (NL en FR) 

media werd aandacht 

besteed aan de Federal 

Nieuws Focus-WTV 

(2018) 

2018: Artikel FOD 

Federal Truck en clean 

beach classes  

 

https://www.focus-wtv.be/nieuws/strandclubs-gaan-strijd-tegen-plastic-aan
https://www.focus-wtv.be/nieuws/strandclubs-gaan-strijd-tegen-plastic-aan
https://www.health.belgium.be/nl/news/strandopruimacties-en-clean-beach-classes-met-de-federal-truck
https://www.health.belgium.be/nl/news/strandopruimacties-en-clean-beach-classes-met-de-federal-truck
https://www.health.belgium.be/nl/news/strandopruimacties-en-clean-beach-classes-met-de-federal-truck
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

Truck en de 

strandopruimacties. 

4.2. Communiceren over elke maatregel 

die ondernomen wordt in dit 

actieplan. Daarenboven zal men 

actief op zoek gaan naar 

aanverwante onderwerpen die we 

kunnen gebruiken om de 

problematiek omtrent marien 

zwerfvuil onder de aandacht te 

brengen, zoals de mogelijke impact 

van marien zwerfvuil en 

microplastics op de menselijke 

gezondheid of op de stranding van 

zeezoogdieren. 

Op de nieuwssectie van de 

website van de FOD en op de 

Facebook- en Twitter-

accounts van de FOD en van 

BeBiodiversity worden 

regelmatig artikels en 

berichten gepost over de 

gerealiseerde maatregelen 

of acties.  

Soms worden deze 

berichten ook overgenomen 

door externe media.  

  Zie voorgaande acties 

Links naar de media 

van de FOD: 

- Website 

- Facebook 

- Twitter  

- Website 

BeBiodiversity  

- BeBiodiversity 

Instagram, Facebook 

en Twitter 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Een gecentraliseerde 

pagina maken op de website 

rond het federale actieplan 

- Een communicatieluik 

oprichten binnen de 

werkgroep kustafval 

 

 

4.3. Op continue basis ondersteuning 

bieden aan talrijke waardevolle 

initiatieven ondernomen door 

lokale overheden, verenigingen, 

ngo’s en andere organisaties en ook 

het uitdenken, inventariseren en 

De FOD heeft marien 

zwerfvuil in de kijker 

geplaatst en mogelijke 

initiatieven met partners 

besproken o.m. op de 

Belgian Boat Show, de 

 News FOD Belgian 

Boat Show 

Campagne ‘De zee 

begint bij jezelf’ 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Promoten van het initiatief 

OCS samen met Plastics 

Europe 

https://www.health.belgium.be/nl/milieu
https://www.facebook.com/volksgezondheid/
https://twitter.com/be_gezondheid
https://bebiodiversity.be/en/
https://www.instagram.com/bebiodiversity/
https://www.instagram.com/bebiodiversity/
https://www.facebook.com/bebiodiversity/
https://twitter.com/BeBiodiversity
https://www.health.belgium.be/nl/news/marien-zwerfvuil-de-kijker-op-de-belgian-boat-show
https://www.health.belgium.be/nl/news/marien-zwerfvuil-de-kijker-op-de-belgian-boat-show
https://www.health.belgium.be/nl/news/20-jaar-wet-marien-milieu-start-van-de-zee-begint-bij-jezelf
https://www.health.belgium.be/nl/news/20-jaar-wet-marien-milieu-start-van-de-zee-begint-bij-jezelf
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

opzetten van nieuwe mogelijke 

initiatieven. 

veiligheidsdagen, AQUA-

LIT,… 

De Belgian Boat Show stond 

in 2019 in het teken van 

marien zwerfvuil. De FOD 

organiseerde er een 

conferentie over het thema, 

lanceerde de campagne ‘De 

zee begint bij jezelf’, had een 

infostand waar ook het Blue 

Flag-initiatief werd 

gepromoot en bood andere 

organisaties standruimte 

aan.  

De FOD ondersteunde het 

initiatief van het vislijn 

recyclageproject waarbij 

vislijnen worden ingezameld 

in sportclubs en 

hengelsportzaken die 

daarna opgestuurd worden 

voor recyclage.  

Sportvisserij 

Vlaanderen recyclage 

Presentatie op AQUAI-

LIT 

 

 

- Extra follow-up AQUA-LIT 

 

 

 

https://www.sportvisserijvlaanderen.be/vlaams-vislijn-recyclage-project-gaat-van-start/
https://www.sportvisserijvlaanderen.be/vlaams-vislijn-recyclage-project-gaat-van-start/
https://aqua-lit.eu/
https://aqua-lit.eu/
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

De FOD ondersteunde ook 

het ‘clean beach class’-

initiatief en meerdere 

opruimacties. 

4.4. Ondersteuning bieden aan 

algemene milieueducatie rond 

marien zwerfvuil, die georganiseerd 

wordt door de Provincie West-

Vlaanderen, de regionale en de 

lokale overheden (zoals het reeds 

bestaande Planeet Zee 

educatiepakket over zwerfvuil van 

het Vlaams Instituut voor de Zee 

(VLIZ) – het Instituut voor Landbouw- 

en Visserijonderzoek (ILVO)) – en die 

bestemd zijn voor scholen over het 

hele land. 

NL gemeenschap: na 

onderzoek blijkt hier geen 

ondersteuning nodig. In 

2020 stelde VLIZ het 

educatief pakket ‘Een 

oceaan vol plastic’ voor. 

Provincie West-Vlaanderen 

heeft ook net een nieuw 

pakket voor zeeklassen.   

FR gemeenschap: opdracht 

lopende – eindresultaat 

2022.  

Op de website van de FOD 

www.dezeebegintbijjezelf.b

e worden allerlei tips 

gegeven (ook in de vorm van 

filmpjes) om te vermijden 

dat afval in de zee terecht 

De brochures en flyers 

werden verdeeld naar 

de mariene 

bezoekerscentra en de 

kustgemeenten, tijdens 

evenementen en in de 

Federal Truck,  en 

werden verstuurd op 

aanvraag naar 

individuele burgers (in 

totaal meer dan 15.000 

exemplaren). 

De 9 filmpjes van de BV’s 

telden gemiddeld 

17.000 weergaven op de 

Facebook-pagina van 

Radio 2, met 60.000 

De zee begint bij jezelf 

Noordzeepublicaties 

Flyer ‘Afval: hoelang 

voor het afbreekt in 

zee?’ 

Brochure ‘Er leeft wat 

in zee’ 

Filmpjes BV’s Radio 2  

Radio 2 interviews ‘Zot 

veel vakantie’ – leven 

in zee 

Radio 2-quiz ‘Wat weet 

jij over de bewoners 

van de Noordzee?’ 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Combineren en ter 

beschikking stellen van al 

het educatief materiaal dat 

beschikbaar is rond marien 

milieu 

http://www.dezeebegintbijjezelf.be/
http://www.dezeebegintbijjezelf.be/
https://www.health.belgium.be/nl/de-zee-begint-bij-jezelf
https://www.health.belgium.be/nl/noordzeepublicaties
https://www.health.belgium.be/nl/flyer-hoelang-voor-het-afbreekt-in-zee
https://www.health.belgium.be/nl/flyer-hoelang-voor-het-afbreekt-in-zee
https://www.health.belgium.be/nl/flyer-hoelang-voor-het-afbreekt-in-zee
https://www.health.belgium.be/nl/brochure-er-leeft-wat-zee
https://www.health.belgium.be/nl/brochure-er-leeft-wat-zee
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVDWBInrT0-Vlu0FI3pUJ-L2yw7AqrWL9
https://radio2.be/zot-veel-vakantie/leven-in-boven-en-onder-de-noordzee
https://radio2.be/zot-veel-vakantie/leven-in-boven-en-onder-de-noordzee
https://radio2.be/zot-veel-vakantie/leven-in-boven-en-onder-de-noordzee
https://radio2.be/artikels/wat-weet-jij-over-de-bewoners-van-de-noordzee
https://radio2.be/artikels/wat-weet-jij-over-de-bewoners-van-de-noordzee
https://radio2.be/artikels/wat-weet-jij-over-de-bewoners-van-de-noordzee
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

komt. De site bevat ook de 

infographic ‘Hoelang voor 

het afbreekt in zee’ die de 

afbraaktijden van 

verschillende soorten afval 

weergeeft (en onder de 

vorm van een flyer ook 

enkele tips om je afval te 

beperken). 

Ook de brochure ‘Er leeft 

wat in zee’ over mariene 

biodiversiteit bevat een 

reeks (afval)tips om de zee 

te beschermen. Ze licht o.a. 

de Noordse stormvogel en 

de link met marien 

zwerfvuil, en de garnaal en 

de link met microplastics 

toe. 

In 2019 heeft de FOD 

samengewerkt met 

studenten 

communicatiewetenschapp

weergaven als 

uitschieter.  

RTBF-reportage in 

‘Alors on change’ 

 Reportage van 

VivaCité + video 

Facebook 

VLIZ - leerpakket een 

oceaan vol plastic, De 

grote rede, SeaWatch-

B, Planeet Zee,…  

Uitleenpakket 

Provincie West- 

Vlaanderen Plankton 

en de Plasticsoep 

 

https://ms-my.facebook.com/AlorsOnChangeOfficiel/videos/390704351888622/
https://ms-my.facebook.com/AlorsOnChangeOfficiel/videos/390704351888622/
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_grandeur-nature/accueil/article_6-animaux-insolites-et-surprenants-a-observer-au-large-de-la-mer-du-nord?id=10695688&programId=1371
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_grandeur-nature/accueil/article_6-animaux-insolites-et-surprenants-a-observer-au-large-de-la-mer-du-nord?id=10695688&programId=1371
https://fr-fr.facebook.com/grandeurnature/videos/843563292888457/
https://fr-fr.facebook.com/grandeurnature/videos/843563292888457/
https://www.vliz.be/testerep/nl/2020-12-educatief-pakket-bijscholing-oceaan-vol-plastic
https://www.vliz.be/testerep/nl/2020-12-educatief-pakket-bijscholing-oceaan-vol-plastic
https://www.vliz.be/nl/de-grote-rede
https://www.vliz.be/nl/de-grote-rede
https://www.seawatch-b.be/
https://www.seawatch-b.be/
https://www.planeetzee.be/
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
https://mailing.west-vlaanderen.be/l/101902/rfsvimbsia67diocq2vb3narb3ibmiuby2nttqnxxomgyogtqgfdyaxqc753f3pstv5xdtpqltilw/24gl4wzbdqf2fllenxnqqa4gq4
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en van de KU Leuven voor 

het ontwikkelen van 

campagnes rond o.a. marien 

zwerfvuil. Enkele van deze 

ideeën en tips werden 

gebruikt op de sociale media 

van de FOD. 

In de zomer van 2018 heeft 

de FOD in het kader van het 

Jaar van de Noordzee 

samengewerkt met Radio 2 

(VRT) voor het programma 

Plage Préférée: elke week 

gaf een Bekende Vlaming 

een tip om de zee te 

beschermen (voornamelijk 

rond het vermijden en 

beperken van afval). De tips 

werden ook gefilmd en op 

sociale media gepost.  

In de zomer van 2020 heeft 

de FOD opnieuw 

samengewerkt met Radio 2: 
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in ‘Zot veel vakantie’ 

belichtte een expert van de 

dienst Marien Milieu elke 

week een andere mariene 

diersoort, waaronder de 

Noordse stormvogel en de 

link met de problematiek 

van marien zwerfvuil (+ een 

quiz op de Radio 2-website). 

Ook met de RTBF werd 

samengewerkt (2020) voor 

o.a. een reportage over 

marien zwerfvuil in het 

programma ‘Alors on 

change’. Daarnaast bracht 

VivaCité - Grandeur Nature 

(2021) met de hulp van de 

FOD een reportage over 

marien zwerfvuil en de 

impact op dieren. 

4.5. De beroepsopleiding visserij 

ondersteunen omtrent de 

problematiek van marien zwerfvuil. 

In 2018 is voor het eerst de 

training 'Vissen met 

toekomst' georganiseerd in 

De opleiding werd als 

waardevol bevonden, er 

zijn initiatieven om dit in 

Visserijnieuws artikel 

over de opleiding 

Het is een belangrijke actie 

om op blijven in te zetten. 

https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/een-goede-ondernemer-moet-ballen-hebben
https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/een-goede-ondernemer-moet-ballen-hebben
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Eerdere bevragingen hadden 

aangetoond dat er ruimte is voor 3u 

opleiding omtrent de problematiek 

van marien afval in de tweede graad, 

20u in de derde graad en 20u in het 

zevende jaar opleiding visserij. 

Dienst Marien Milieu, VLIZ en ILVO 

hebben in 2016 reeds input geven 

voor deze lesuren. De onderwerpen 

zijn: algemene kennis van marien 

afval, impact van de visserij op 

marien afval, impact van marien afval 

op de visserij. De leerkrachten van de 

visserijschool vullen het 

lessenpakket verder in. Het 

programma zal worden uitgevoerd 

vanaf 2017 en zal blijvend worden 

opgevolgd. Tevens zal in 2017 en 

2018 in samenwerking met het 

Zeevissersfonds bekeken worden of 

marien afval kan worden toegevoegd 

als onderwerp in de Periodieke 

Scholing Zeevisserij. 

samenwerking met ProSea, 

Mercator Instituut (visserij-

instituut) en de provincie 

West-Vlaanderen. De 

opleiding werd als zeer goed 

ervaren door de leerlingen.  

Daarom zal deze opleiding 

verankerd worden in de 

opleiding voor 

beroepsvissers. 

Het plan is om de cursus 

'Vissen met toekomst' ook te 

verankeren in de 

permanente bijscholing voor 

vissers via een train de 

trainer-systeem. Idealiter 

wordt de cursus om de twee 

jaar gegeven zodat alle 

leerlingen in de laatste graad 

deze hebben kunnen volgen.  

 

de permanente vorming 

op te nemen. 
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 EXTRA actie:  

Tijdens de coronacrisis werd door de 

dienst Marien Milieu een 

sensibiliseringscampagne opgezet 

rond  mondmaskers in 

samenwerking met de provincie en 

Proper Strand Lopers. 

De FOD startte in 2020 een 

sensibiliseringscampagne 

om mensen bewust te 

maken van de impact van 

afval gerelateerd aan de 

COVID-19 crisis zoals 

mondmaskers, 

handschoenen of 

alcoholflesjes op het 

mariene milieu en hen aan 

te zetten hun mondmasker 

niet te verliezen. 

De campagne bestond uit 

affiches, filmpjes en de 

website 

www.dezeebegintbijjezelf.b

e. In 2021 werd een nieuw 

filmpje gelanceerd over de 

weg die afval aflegt naar zee 

en werd de infographic/flyer 

over de afbraaktijden van 

afval in zee geüpdatet. 

Van oktober 2020 tot 

november 2021 hebben 

de FOD en 

BeBiodiversity samen 31 

Facebookberichten (NL 

en FR) over de 

campagne gepost en 28 

tweets verstuurd, met 

een gemiddelde van 

ongeveer 24.000 (FB) en 

ongeveer 9.000 

weergaven (Twitter). 

We merken een lichte 

daling in de cijfers van 

de BeBiodiversity-

kanalen in de loop van 

2021 omwille van 

diverse redenen 

(algoritme, coronacrisis, 

dubbele inhoud). De 

verschillende accounts 

tellen samen bijna 

350.000 volgers. 

Campagne tegen 

mondmaskers in zee 

VRT journaalitem 

RTBF journaal 

Radio 2 vermelding 

campagne 

HLN nieuwsartikel 

 

Filmpje over de weg 

van afval naar zee 

(YouTube-link) 

Jeugdjournaal ‘les 

Niouzz‘ (RTBF) 

Mogelijke nieuwe acties: 

- sensibilisering rond andere 

problematische afvalfracties 

aanvullend op acties van 

andere spelers 

- kleine actie rond promotie 

peukentegels en contact 

opnemen met DG APF voor 

vergunningsbeleid 

sigaretten 

https://www.health.belgium.be/nl/news/start-van-campagne-tegen-mondmaskers-zee
https://www.health.belgium.be/nl/news/start-van-campagne-tegen-mondmaskers-zee
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/27/mondmaskers-en-flesjes-alcoholgel-belanden-te-vaak-in-zee/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-il-faut-450-ans-pour-qu-un-masque-buccal-se-decompose-dans-l-environnement?id=10618199
https://radio2.be/de-madammen/fod-volksgezondheid-lanceert-campagne-tegen-mondmaskers-in-zee
https://radio2.be/de-madammen/fod-volksgezondheid-lanceert-campagne-tegen-mondmaskers-in-zee
https://www.hln.be/milieu/steeds-meer-mondmaskers-komen-in-zee-terecht-fod-volksgezondheid-lanceert-campagne-de-zee-begint-bij-jezelf~a5d23cb3/
https://www.health.belgium.be/nl/news/afval-zee-wat-moeten-dieren-ermee
https://www.health.belgium.be/nl/news/afval-zee-wat-moeten-dieren-ermee
https://www.youtube.com/watch?v=NuMS-ixgMf8&list=PLj9-e008k8ADnDf3Ph9iejvEDpbbq5h5K
https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2835439#video
https://www.rtbf.be/ouftivi/niouzz?videoId=2835439#video
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Het lanceringsbericht op 

FB was goed voor meer 

dan 220.000 weergaven 

en meer dan 4.000 

interacties op FB, en op 

Twitter bereikten we 

o.a. met de lancering 

een zeer goede 

interactieratio (7%). De 

afbeelding van de 

afbraaktijden van afval 

(gepost op 24/6/21) 

werd zeer frequent 

gedeeld: meer dan 300 

keer op FB. 

In 2021 werden vanaf de 

paasvakantie tot en met 

september  de affiches 

getoond op de 

schermen van de 

treinstations aan de 

kust. De affiches en 

filmpjes werden ook 
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verspreid naar de 

kustgemeenten. 

Het nieuws werd ook 

overgenomen door 

meerdere 

mediakanalen.  

5. MONITORING: METEN & 

WETEN 

    

5.1. MONITORING     

5.1.1. 

 

Verderzetting bestaande vormen van 

monitoring: (1) Monitoring door het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor 

Natuurwetenschappen (KBIN) in het 

kader van OSPAR en de Kaderrichtlijn 

Mariene Strategie (KRMS)  van 

strandafval alsook een analyse of 

bepaalde indicatoren binnen deze 

monitoring kunnen gelinkt worden 

aan specifieke bronnen van marien 

zwerfvuil. OSPAR is houder van een 

online database hieromtrent.  (2) 

De monitoring van 

zeezoogdieren is gebeurd en 

is opgenomen onder MSFD. 

Het probleem met de 

monitoring  van strandafval 

is voorlopig opgelost 

doordat het een  

verplichting is geworden 

onder MSFD. 

De monitoring van seafloor 

litter gebeurt door ILVO 

Gemiddeld worden in BE 

137 items per 100m 

strand aangetroffen. De 

streefwaarde is 20 

items/100m strand. 

Voor drijvend afval zijn 

dit gemiddeld 3875 

items/km2 en op de 

zeebodem gemiddeld 

126 items/km2.  

Rapporteringsgegeven

s MSFD 

Threshold EC litter 

coastlines  

 

AS-Made project 

 

De seafloor litter meeting 

wordt ook aan ICES 

doorgegeven. 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_nl.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_nl.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-threshold-value-and-assessment-method-macro-litter-coastlines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-threshold-value-and-assessment-method-macro-litter-coastlines
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-threshold-value-and-assessment-method-macro-litter-coastlines
http://www.vliz.be/projects/as-made/en/index.html
http://www.vliz.be/projects/as-made/en/index.html
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Monitoring door het KBIN van 

macroplastics in de magen van 

gestrande zeezoogdieren (3) 

Monitoring van Seafloor litter (AS-

MADE project). 

waarbij de  methodologie nu 

vastligt.  

Voor microplastics in 

zeesediment is dit 

gemiddeld 39,4 

microplastics per kg. 

5.1.2. Voor de monitoring van 

microplastics schrijft het KBIN in 

2017 een pilootproject uit. Nadien 

zal bekeken worden om deze 

monitoring systematisch in te 

voeren. 

Het project Marine plastics 

ging van start begin 2020. 

Het is een samenwerking 

tussen KBIN en ILVO. 

De data worden ook 

doorgestuurd via EMODNET. 

Bij VMM loopt een 

belangrijk project rond het 

meten van microplastics af. 

Synthese van de 

resultaten 

Marine plastics project 

start 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Monitoring van 

microplastics systematisch 

inbouwen 

- Afstemming qua 

monitoringstechnieken 

tussen zoet- en 

zoutwatermilieu (link met 

Pluxin en OSPAR)  

5.1.3. Federale informatie omtrent marien 

zwerfvuil zal worden toegevoegd 

aan de ‘integrated database’ van het 

VLIZ. 

De publicaties van de dienst 

Marien Milieu worden op 

regelmatige basis 

toegevoegd aan de VLIZ 

library.  

  Mogelijke nieuwe actie: een 

gesprek organiseren met 

VLIZ, KBIN, ILVO en VMM 

over hoe data worden 

verzameld en doorgegeven 

op nationaal niveau. 

https://odnaturenews.naturalsciences.be/wp-content/uploads/2021/09/Marine-Plastics-project-synthesis-and-recommendations.pdf
https://odnaturenews.naturalsciences.be/wp-content/uploads/2021/09/Marine-Plastics-project-synthesis-and-recommendations.pdf
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/inventarisatie-van-macro-en-microplastics-in-visserijgebieden-en-stranden-in-belgi%C3%AB
https://ilvo.vlaanderen.be/nl/nieuws/inventarisatie-van-macro-en-microplastics-in-visserijgebieden-en-stranden-in-belgi%C3%AB
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actie 

5.1.4. Identificatie van gaps in de huidige 

monitoringsprogramma’s. 

In oktober 2020 werd onder 

het monitoringsprogramma 

van KRMS  descriptor 10 

marine litter herzien. 

In het BIN worden ook de 

huidige monitoring gaps 

verder geïdentificeerd. 

 MSFD 

monitoringsprogramm

a 

Jaarlijkse BIN met een 

overzicht van de 

wetenschappelijke 

kennis over marien 

zwerfvuil en 

microplastics in België 

opgesteld door VLIZ; 

2017, 2020, 2021 

 

5.2. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK     

5.2.1. Opvolgen en/of initiëren van 

onderzoek inzake de aanwezigheid 

van microplastics in voedingswaren. 

In 2017 liet de FOD een 

screening uitvoeren naar de 

aanwezigheid van 

microplastics in zeezout 

voor menselijke consumptie 

op de Belgische markt. 

In 2021 rondde de dienst 

Voedingsmiddelen het 

Plastic_in_Food-project af 

Het standaard zeezout 

uit onze winkelrekken 

bevat weinig 

microplastics. 

Er werden in 38% van 

233 de geteste 

voedingsmiddelen 

microplastics 

aangetroffen. 

Studie microplastics in 

zeezout 

Uitgebreide 

samenvatting Plastic in 

Food 

ExecSummaryFoodPl

astic.docx
 

 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_nl.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_nl.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/msfd/monitoring/2020/BE_MSFD_Monitoring_Art11_2020_nl.pdf
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=289921
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=322438
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=334970
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_ilvo_zeezout.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_ilvo_zeezout.pdf
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dat microplastics 

verontreiniging onderzocht 

in een hele reeks 

voedselitems. 

Er is meer onderzoek 

nodig om de toxiciteit te 

bepalen van micro- en 

nanoplastics. 

 

 

5.2.2. Opvolgen en/of initiëren van 

onderzoek inzake de risico’s van 

micro en nanoplastics voor het 

marien ecosysteem of voor de 

gezondheid van mens en dier. Dit 

betreft niet alleen de risico’s van de 

stoffen op zich, maar ook hun gedrag 

en wording in het leefmilieu (met 

vrijgave van additieven of 

metabolieten) en hun mogelijkheid 

om virussen, bacteriën of gevaarlijke 

substanties te binden. 

EFSA duidt het onderzoek als 

onvolledig aan, maar acht 

het risico op de menselijke 

gezondheid door 

voedselinname als klein 

voor microplastics. Voor 

nanoplastics zijn er te weinig 

gegevens. 

Binnen OSPAR werden reeds 

documenten opgesteld over 

de veroorzaakte schade van 

plastics voor verschillende 

organismen. Verschillende 

Belgische experten 

levereden een bijdrage aan 

dit document. 

SETAC organiseerde tussen 

16/3/2021 en  6/4/2021  

Het onderzoek opvolgen 

omtrent dit topic en het 

correct communiceren 

naar het brede publiek is 

belangrijk.  

Update: Scientific 

Colloquium 25 “A 

coordinated approach 

to assess the human 

health risks of micro- 

and nanoplastics in 

food,” 6-7 May 2021 | 

European Food Safety 

Authority (europa.eu) 

SETAC webinars 

 

Voor de risico’s moet men 

toewerken naar evaluaties 

op populatie- en 

ecosysteemniveau i.p.v. 

enkel individuen, en op dit 

niveau beginnen 

communiceren. 

Nieuwe mogelijke actie: 

Jaarlijkse nota laten 

opstellen rond de impacts 

van micro- en nanoplastics. 

Het gezondheidsaspect voor 

mens en milieu moet hierbij 

centraal staan. 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/update-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess-human-health#see-also
https://www.setac.org/events/EventDetails.aspx?id=1477004
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verschillende webinars over 

‘microplastics in humans 

and the environment’. VLIZ 

verzorgde mee de 

organisatie hiervan.  

5.2.3. Marien zwerfvuil wordt veroorzaakt 

door en heeft een impact op vele 

sectoren. De contouren van dit 

probleem worden nog maar net 

afgetekend en geeft soms verrassend 

20 nieuwe elementen van informatie 

aan. Zo wordt bijvoorbeeld pas sinds 

2016 de landbouw aangeduid als een 

potentieel belangrijke bron van 

microplastics door het gebruik van 

druppel-kunstmeststoffen 

(controlled release fertilisers, 

GESAMP, 2016). Daarom is het 

noodzakelijk om lopend onderzoek 

op te volgen en waar mogelijk aan te 

dringen bij bevoegde instellingen 

voor gefundeerd onderzoek binnen 

hun bevoegdheidsdomein. 

   Openstaande actie: 

onderzoek bij de dienst 

Meststoffen voor 

puntfertilisatie (meststof zit 

in een kunststoffen 

omhulsel). Hiervoor kan 

contact opgenomen worden 

met ILVO en INAGRO. 
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mogelijke follow-up 

actie 

6. TOEZICHT & CONTROLE     

6.1. CONTROLES OP ZEE & IN DE 

HAVENS 

    

6.1.1. Een samenwerkingsakkoord tussen 

de dienst Marien Milieu en de 

Marine (Defensie) werd in 2014 

reeds uitgewerkt. In het kader van 

deze samenwerking worden 

gezamenlijke patrouilles op zee 

uitgevoerd. 

Campagne OPERA georganiseerd door SPN en 

de douane. De focus van de controles lag op 

MARPOL Annex V (afval aan boord van 

schepen). De bijdrage van DGEM werd 

geleverd via MARPOL annex 5. 

Jaart

al 

Doua

ne 

SP

N 

Oper

a 

Patrouil

le CPV 

PV 

2017 16 1 2 3 2 

2018 5 1 1 1 1 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 3 1 

2021 0 0 0 2 2 

 

Impact moet beter geëvalueerd 

worden.  

Vanaf 2019 zijn door een gebrek 

aan middelen, personeel, 

reorganisatie van de dienst en 

door de COVID-19-crisis minder 

controles uitgevoerd met onze 

partners. Deze controles zijn 

eerder preventief georiënteerd 

maar er wordt repressief 

opgetreden indien nodig. 

 

 

 

Mogelijke nieuwe acties:  

▪ Ondersteuning door MIK 
en mogelijkheid om mee 
te varen op patrouille 

▪ Defensie heeft geen 
officier voor 
kustwachtoperaties. In 
de toekomst kan dit wel 
komen.  
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mogelijke follow-up 

actie 

6.1.2. Een vergelijkbaar 

samenwerkingsakkoord werd in 

2016 afgesloten tussen de dienst 

Marien Milieu en de 

Scheepvaartpolitie, voor het 

uitvoeren van gerichte controles aan 

boord van schepen. Op deze manier 

wordt nagegaan of de 

scheepsbemanningen de 

reglementering zowel administratief 

als technisch naleven. In eerste 

instantie wordt gekeken of het 

scheepsafval goed beheerd wordt en 

of het afval niet in zee gestort wordt. 

De controles bieden ook de 

mogelijkheid om de 

scheepsbemanning te sensibiliseren 

over de milieudoelstellingen van de 

reglementering en hen goede 

praktijkvoorbeelden aan te reiken. 

Kleine campagne in de 

haven. DGEM staat in voor 

de opleiding van SPN met 

betrekking tot de 

bescherming van het 

mariene milieu. 

 

 

 

Beperkt: er is slechts 1 

persoon die kennis heeft 

van MARPOL.  

 

 Samenwerkingsakkoord: 

geen operationele 

draagwijdte  of 

doelstellingen om 

handhaving te doen.  

Er is weinig capaciteit bij 

SPN. 

 

6.1.3. De controles op zee op vlak van 

inbreuken tegen de wetgeving rond 

marien zwerfvuil zullen gradueel 

worden opgevoerd. Hierbij wordt 

  Artikel controle op 

Europol niveau 

Mogelijke nieuwe acties:  

▪ Opvoering van 
controleplicht ‘port state 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210429_94963073
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210429_94963073
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vooral ingezet op 

informatieverschaffing en 

sensibilisatie. In geval van betrapping 

op heterdaad, zal worden 

overgegaan tot gerechtelijke 

vervolging of tot het heffen van 

administratieve geldboetes. 

 control’ onder de 
richtlijn over 
havenontvangstinstallati
es.  

▪ Verplichting van ‘passive 
collection of discarded 
lost fishing gear’ (en 
verplichting van 
aanname in de havens). 

Dit zijn nieuwe elementen 

die zouden moeten toelaten 

om het aantal controles op 

te voeren (opgelet: ook het 

meten van doeltreffendheid 

van handhaving zal een 

belangrijk element worden). 

6.1.4. In het kader van de 

Kustwachtstructuur wordt er reeds 

samengewerkt tussen verschillende 

partners met bevoegdheid op zee 

voor het uitvoeren van de controles 

op zee en in de havens. Er wordt 

permanent onderzocht of deze 

samenwerkingen kunnen 

geïntensifieerd worden en of nieuwe 

Identificatie van 

beperkingen.  

Moment van beslissing  - 

opstellen van een strategie 

naar de toekomst toe.  

(ook voor de partners) 

  Defensie heeft geen officier 

voor kustwachtoperaties. In 

de toekomst kan dit wel 

komen. 

Mogelijke nieuwe acties: 

▪ Samenwerkingsakkoord 
met de douane 
opstellen.  
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samenwerkingen met nieuwe 

partners kunnen worden uitgewerkt. 

 ▪ Port state control:  
bevoegdheid van DG 
Scheepvaart: heeft  als 
doelstelling de controle 
op MARPOL Annex 5. 
Meting van de 
doeltreffendheid van 
deze controle en de  
toegevoegde waarde 
van DGEM vastleggen 

▪ Samenwerking met 
inspectiedienst van 
visserij om meer 
afspraken te maken 
onder de vorm van een 
charter met link naar 
MARPOL en visserij  

▪ Controle uitvoeren op 
recreatieve scheepvaart 

▪ Milieu-permanentie op 
MIK? (Maritiem 
Informatieknooppunt) 

6.1.5. De mogelijkheden voor 

samenwerking met verschillende 

diensten die controles uitvoeren op 

schepen in de havens onderzoeken, 

De betrokken diensten zijn 

dezelfde als bij het punt 

hierboven:  

  De uitwisselingen zouden op 

meer regelmatige basis 

kunnen gebeuren waarbij de 
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bijvoorbeeld op vlak van informatie-

uitwisseling en opleiding. 

-Port state control: hebben 

controleurs voor annex 5.  

-SPN – kust en haven: de 

meeste MARPOL5- 

uitwisselingen zijn in deze 

context gebeurd.  

impact zou moeten gemeten 

worden.  

 

6.1.6. De wet Marien Milieu bevat de 

nationale reglementering omtrent 

de bescherming van het mariene 

milieu. De problematiek van afval is 

hierin opgenomen. Deze wetgeving 

zal in 2018 worden geëvalueerd en 

er zal worden onderzocht of de 

opgenomen regelgeving, normen en 

vergunningen overeenstemmen met 

de huidige realiteit en of een 

controle van de naleving ervan 

voldoende haalbaar is. Daarbij zal 

worden onderzocht welke tools en 

afspraken nodig zijn om de controles 

efficiënt en transparant te laten 

verlopen. Op basis van het resultaat 

van deze evaluatie zal worden 

Ter voorbereiding van deze 

herziening werd een 

studieopdracht 

uitgeschreven, die 

uitgevoerd werd door het 

advocatenkantoor Equal 

Partners en UGent. Dit 

consortium evalueerde de 

wet van 1999  en 

formuleerde 

wijzigingsvoorstellen, mede 

op basis van een 

stakeholdersoverleg op 6 

februari 2020. 

Op basis van het eindrapport 

van het consortium hebben 

x Wet Marien Milieu  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=1999012033
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onderzocht of de wetgeving kan 

worden aangepast. 

het kabinet van de minister 

van Noordzee Van 

Quickenborne en de 

betrokken 

overheidsdiensten, onder 

coördinatie van de dienst 

Marien Milieu, intussen een 

ontwerp uitgewerkt , met als 

doelstelling de indiening in 

de Kamer in 2022. 

6.2. GERICHTE ACTIES & OEFENINGEN     

6.2.1. Gerichte acties en oefeningen ter 

voorkoming van mariene 

verontreiniging worden eveneens 

georganiseerd. Alle bevoegde 

diensten worden aangemoedigd 

hieraan deel te nemen. Op die 

manier kunnen rampscenario’s 

waarbij een reële of dreigende 

milieuschade denkbaar is, op 

voorhand geoefend worden. Het laat 

toe instructies voor te bereiden en te 

geven die in geval van een ramp 

De oefeningen voor 

oliebestrijding worden 

opgedreven; 8 drills en 2 

grote oefeningen. Er staan 

ook internationale 

oefeningen gepland. 

Er werd bovendien een 

samenwerkingsakkoord 

afgesloten in verband met 

pollutiebestrijding op zee. 

Het akkoord omvat een 

Er waren geen 

incidenten met grote 

mariene verontreiniging 

tot gevolg.  

  

 

Artikel nieuwe 

overeenkomst  

 

https://www.health.belgium.be/nl/news/pollutiebestrijding-bij-incidenten-versterkt
https://www.health.belgium.be/nl/news/pollutiebestrijding-bij-incidenten-versterkt
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kunnen worden gevolgd om 

milieuschade te voorkomen of te 

beperken. Verschillende types 

oefeningen worden georganiseerd: 

in of nabij windmolenparken op zee, 

met of zonder internationale 

coördinatie … 

snellere en efficiëntere inzet 

van de middelen via een 

gezamenlijk beheer vanuit 

één centrale locatie en de 

realisatie van een gedeeld 

actieplan. 

 

6.3. VERVOLGING     

6.3.1. Om de vervolging van inbreuken 

tegen MARPOL te verbeteren, werd 

reeds een draaiboek opgesteld in 

samenwerking tussen de 

verschillende federale administraties 

die bevoegd zijn voor de 

voorkoming van verontreiniging 

door schepen. Het gebruik van dit 

draaiboek zal verder worden 

ondersteund. Het draaiboek zal 2 

keer per jaar worden geëvalueerd en 

indien nodig verbeterd, op basis van 

de ervaringen op het terrein. 

MARPOL-draaiboek werd 

goedgekeurd. Sindsdien 

hebben er geen 

aanpassingen (of evaluatie) 

meer plaatsgevonden. 

 

  De evaluatie van MARPOL 

annex 6 is mogelijk ook 

interessant. 
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7. SAMENWERKING     

7.1. SAMENWERKING TUSSEN 

OVERHEIDSDIENSTEN 

    

7.1.1. Samenwerking tussen de dienst 

Marien Milieu en de dienst 

Productbeleid, beide federale 

overheidsdiensten die behoren tot 

het DG Leefmilieu van de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Leefmilieu en Veiligheid van de 

Voedselketen, maar die onder de 

bevoegdheid van verschillende 

ministers vallen. De samenwerking 

tussen deze twee diensten resulteert 

in verschillende van de maatregelen 

ter aanpak aan de bron, en in het 

sectoraal akkoord “microplastics” 

zoals beschreven.  

Regelmatige opvolging, 

maar de activiteiten van de 

dienst Productbeleid 

hebben stilgelegen wegens 

lange afwezigheid.  

Zie ook acties onder 

microplastics en aanpak aan 

de bron. 

   

7.1.2. Samenwerking tussen federale 

overheidsdiensten bevoegd op vlak 

van toezicht en controle, die 

opereren binnen de 

Herhaling van actie 6.1.4    
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Kustwachtstructuur. De Kustwacht 

staat in voor de coördinatie en het 

overleg tussen de administraties 

bevoegd voor de Noordzee. 

Dergelijke coördinatie en overleg is 

van groot belang in het toezicht en 

controle van de wetgeving omtrent 

marien zwerfvuil 

7.2. SAMENWERKING MET DE 

INDUSTRIE 

    

7.2.1. Er zullen ‘Blue deals’ worden 

afgesloten met verschillende 

sectoren. Via deze ‘blue deals’ zullen 

bedrijven specifiek per sector 

worden aangemoedigd vrijwillige 

inspanningen te leveren om marien 

zwerfvuil te bestrijden. Sectoren die 

hiervoor in aanmerking komen zijn 

windmolenparken, baggerwerken, 

zandontginning, visserij, aquacultuur 

enzovoort. 

In 2018 sloot de FOD een 

charter met Wind- en 

Watersport Vlaanderen 

waarbij ze verschillende 

engagementen aangaan om 

zwerfvuil onder de aandacht 

te brengen en verminderen. 

De uitbaters van de 

windmolenparken brengen 

afval van op zee mee aan 

 Engagementsverklarin

g met WWSV 

engagementsverklari

ng.pdf
 

Het concept van de blue deal 

mag nog duidelijker gesteld 

worden. 
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land waar ze kunnen worden 

verwerkt. 

7.2.2. Vrijwillige initiatieven en 

vrijblijvende tools zoals de zelftest 

voor bedrijven ter voorkoming van 

emissies van plastic pellets, en het 

initiatief Zero Pellet Loss, zullen in 

afwachting van een wettelijk kader 

verder worden ondersteund en 

gepromoot. Vrijwillige 

samenwerkingsverbanden zoals die 

van de Antwerpse 

havengemeenschap, waar 

producenten, logistieke bedrijven en 

transporteurs in de Antwerpse haven 

afspraken hebben gemaakt om 

plastic korrels in het milieu te 

Prioritaire actie 23 vermijden, zullen 

worden aangemoedigd. 

Herhaling van actie 2.2.4.    

7.2.3. Voor alle activiteiten en mariene 

testen in het Belgische deel van de 

Noordzee zal in de 

vergunningsvoorwaarden worden 

Deze voorwaarde is 

ingevoegd in het koninklijk 

besluit dat de procedure 

voor de mariene 

De voorwaarde werd al 

opgelegd voor de 

Vergunning 

zeeboerderij 

CODEVCO 

Achteraf nagaan of deze 

voorwaarde wel degelijk 

opgevolgd wordt. 

https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/codevco_v_bv/bijlagei-voorwaarden.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/codevco_v_bv/bijlagei-voorwaarden.pdf
https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/codevco_v_bv/bijlagei-voorwaarden.pdf
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opgenomen dat een 

afvalbeheersplan moet worden 

opgesteld, om ervoor te zorgen dat 

afval voortkomend uit de activiteit 

niet in zee terechtkomt of 

achterblijft. 

vergunningsverlening 

bepaalt, m.n. het koninklijk 

besluit van 7 september 

2003 houdende de 

procedure tot vergunning en 

machtiging van bepaalde 

activiteiten in de 

zeegebieden onder de 

rechtsbevoegdheid van 

België.  

vergunning van de 

zeeboerderij. 

 

7.2.4. De Provincie West-Vlaanderen zal 

ondersteund worden in het afsluiten 

van groene overeenkomsten voor 

afvalarme evenementen op het 

strand en afvalarme strandbars. 

Uitbreiding naar meerdere 

actoren aan de kust. Groot 

bereik gehad (nu ook acties 

bij bv. Westtoer). 

De acties van het Jaar van de 

Noordzee, de beach clubs, 

de campagne tegen de 

mondmaskers in zee en de 

prosea-opleiding werden 

allemaal uitgevoerd in 

samenwerking met de 

provincie West-Vlaanderen. 

 Zie ook actie 3.5, 4.5 en 

extra 

Folder ‘Tips voor een 

afvalvrij strand’ 

 

Lokale samenwerking blijft 

noodzakelijk. 

Mogelijke nieuwe actie: 

Oprichting 

communicatiewerkgroep/pl

atform. 

https://www.health.belgium.be/nl/folder-tips-voor-een-afvalvrij-strand
https://www.health.belgium.be/nl/folder-tips-voor-een-afvalvrij-strand
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Ook de uitgave van de folder 

‘Bescherm onze Noordzee. 

Tips voor een afvalvrij 

strand’ was een 

samenwerking tussen de 

provincie en de FOD. 

7.3. INTERNATIONALE 

SAMENWERKING 

    

7.3.1. De Europese Commissie heeft in het 

Actieplan Circular Economy 

aangekondigd een “Plastic Strategy” 

op te stellen tegen eind 2017. In deze 

strategie zal het probleem van 

marien zwerfvuil expliciet behandeld 

worden. België zal deze strategie 

volgen. 

De FOD nam 21 maatregelen 

om circulaire economie te 

bevorderen. Dit is de 

bijdrage van de federale 

regering om van België een 

leider van de circulaire 

economie te maken. De 

gewesten hebben 

ambitieuze strategieën 

uitgewerkt om aan deze 

economische transitie te 

beantwoorden. 

 Plan circulaire 

economie 

Europees plan over 

circulaire economie 

 

De zero pollution strategy is 

een nieuwe strategie die hier 

ook op inwerkt. 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Samenwerking rond het 

nieuwe plan circulaire 

economie 

 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/circ-econ-nl-light.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/circ-econ-nl-light.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
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7.3.2. De Europese Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie (KRMS) werd op 11 

december 2007 goedgekeurd door 

de Europese Raad en het Europees 

Parlement. Deze strategie schept het 

kader voor lidstaten om tegen 2020 

een ‘good environmental status’ 

voor de mariene wateren te 

bereiken. Zwerfafval wordt in deze 

kaderrichtlijn als prioritair 

beschouwd. Binnen het kader van de 

KRMS werd een technische 

werkgroep marien zwerfvuil 

opgericht, waaraan België zijn 

deelname verderzet. 

In samenwerking met KBIN 

neemt de FOD deel aan de 

vergaderingen van TG ML. 

Realisatie, o.a. het 

instellen van een target 

voor kustafval. De 

komende jaren zal TG-

ML zich focussen op het 

verder ontwikkelen en 

harmoniseren van 

indicatoren en 

monitoringsmethodes 

binnen de EU.  

 

Verslagen TG-ML 
meetings 

 

7.3.3. België zal verder aandringen bij de 

bevoegde Europese instanties om 

het verbod op het gebruik van 

primaire microplastics internationaal 

in te voeren. 

Zie ook actie 2.2.3    

7.3.4. België zal de ontwikkelingen binnen 

Europa met het oog op het 

toevoegen van doelstellingen inzake 

De afgelopen 2 jaar is een 

uitgebreide studie naar het 

voorkomen, de distributie 

   

https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=433&titre_chap=TG%20Litter&titre_page=TG%20Litter%20Annual%20Meetings
https://mcc.jrc.ec.europa.eu/main/dev.py?N=41&O=433&titre_chap=TG%20Litter&titre_page=TG%20Litter%20Annual%20Meetings
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de zuivering van microplastics in het 

afvalwater aan de Europese 

Kaderrichtlijn Water, nauw 

opvolgen. 

en de risico’s van 

microplastics in het 

zoetwatermilieu in 

Vlaanderen uitgevoerd. 

Hierbij worden naast de 

distributie van microplastics 

in waterlopen, ook de 

mogelijke bronnen en 

transportroutes van 

microplastics bestudeerd. In 

deze samenwerking tussen 

de UGent en de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM, 

Waterbeleidsnota 2020-

2025) werd niet enkel het 

water, maar ook het 

sediment en de 

zoetwaterfauna onderzocht 

op het voorkomen van 

microplastics.  

7.3.5. 

 

België is lid van de OSPAR-

commissie en neemt in het jaar 2017 

en 2018 het ondervoorzitterschap 

van OSPAR waar. Via deelname aan 

De dienst Marien Milieu 

neemt samen met KBIN en 

OVAM tweejaarlijks deel aan 

de meetings van ICG-ML. 

Impact op de scope mee 

bepalen in het nieuwe 

Verslagen OSPAR-
meetings 

Input kunnen geven over de 

maatregelen is even 

https://www.ospar.org/meetings/archive?q=icg-ml&a=&y=&s=
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de Intersessional Corrsepondence 

Group Marine Litter (ICG ML) en het 

Regional Action Plan Marine Litter 

(RAP ML), zal België de activiteiten 

van OSPAR op vlak van marien 

zwerfvuil blijven ondersteunen. 

Verder zetelt de dienst 

Marien Milieu in het 

projectteam samen met DU 

en NL voor het opstellen van 

het nieuwe RAP. 

document en evaluatie 

van het RAP. 

belangrijk als enkel over de 

monitoring zelf. 

De communicatie met 

andere regionale 

zeeconventies zoals Helcom 

moet in rekening worden 

gebracht. 

7.3.6. België zal in december 2017 op de 

plenaire vergadering van de Schelde- 

en Maasverdragen de relevante 

punten van dit actieplan agenderen. 

Er was op deze vergadering 

geen tijd meer om het punt 

te agenderen en het werd 

nadien niet meer opgevolgd.  

   

7.3.7. België zal zijn steun aan het VN-

milieuprogramma onverwijld 

verderzetten. UNEP is een 

organisatie van de Verenigde Naties 

(VN) die de milieuactiviteiten van de 

VN coördineert. UNEP stimuleert en 

assisteert ontwikkelingslanden bij 

het implementeren van 

milieuvriendelijk beleid via 

duurzame ontwikkeling en heeft een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van 

België staat regelmatig in de 

top 10 van donateurs van 

het Milieufonds. In 2019 

stond België op de zesde 

plaats met een bijdrage van 

US $ 4,5 miljoen. België is 

een van de UNEP-lidstaten 

die consequent zijn "billijk 

aandeel" bijdraagt aan het 

Milieufonds.  

 Nieuwsartikel UNEP en 

partnerships 

Ad hoc open-ended 

expert group on 

marine litter and 

microplastics | 

Environment Assembly 

(unep.org) 

 

Mogelijke nieuwe actie: 

- Actief bijdragen aan de 

ontwikkeling van een globale 

resolutie omtrent marine 

litter en microplastics 

https://www.unep.org/about-un-environment-programme/funding-and-partnerships/member-states/partnerships-belgium-and-unep
https://www.unep.org/about-un-environment-programme/funding-and-partnerships/member-states/partnerships-belgium-and-unep
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
https://www.unep.org/environmentassembly/expert-group-on-marine-litter
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

internationale milieuverdragen en -

afspraken op regionaal en 

wereldwijd niveau 

Het partnerschap tussen 

België en UNEP gaat verder 

dan financiële steun.  

Vertegenwoordigers van de 

twee zijn verschillende 

keren bijeengekomen om 

het werkprogramma, 

nieuwe milieu-uitdagingen 

en geleerde lessen te 

bespreken. Door een open, 

openhartige en interactieve 

dialoog hebben deze 

bijeenkomsten de relatie 

tussen België en UNEP 

versterkt. 

België neemt ook deel aan 

de UNEP ‘ad-hoc open 

expert group on marine 

litter and microplastics’. De 

groep evalueert mogelijke 

oplossingen om het 

probleem aan te pakken. 
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Opmerkingen en  

mogelijke follow-up 

actie 

7.3.8. België neemt deel aan de UNEP 

Global Marine Litter Campaign 

‘Clean Seas’ die begin 2017 

gelanceerd werd en 5 jaar zal duren. 

Het federale en Vlaamse 

actieplan tegen marien 

zwerfvuil speelt in op de 

vragen van de Clean Seas- 

campagne om 

‘commitments’ te maken 

om de plastic soup te 

verminderen. 

50 landen hebben zich 

verbonden aan de Clean 

Seas-campagne, 

waaronder België. 

90.000 personen 

hebben al beloofd om 

hun plastics consumptie 

te verminderen. Er 

worden 

strandopruimingen over 

heel de wereld 

gehouden. 

Clean Seas-campagne 

Clean Seas-campagne 

impact 

 

 

 

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30929/01882_2019_mte_unep_em_global_clean_seas_campaign.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unep.org/news-and-stories/story/one-year-after-launch-cleanseas-tide-turning
https://www.unep.org/news-and-stories/story/one-year-after-launch-cleanseas-tide-turning


 

 

 


