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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij
(2019/2160(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2018 over een Europese strategie voor 
kunststoffen in een circulaire economie1,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 getiteld “De Europese 
Green Deal” (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 maart 2020 getiteld “Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie - Voor een schoner en concurrerender Europa” 
(COM(2020)0098),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen” 
(COM(2020)0380),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “Een “van boer tot 
bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem” 
(COM(2020)0381),

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), het Kyotoprotocol bij het UNFCCC en de Overeenkomst van Parijs,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling (SDG’s) van de VN,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Unclos), dat 
op 16 november 1973 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is 
aangenomen,

– gezien het mondiaal evaluatieverslag over biodiversiteit en ecosysteemdiensten van het 
intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, IPBES) van 31 mei 2019,

- gezien de ministeriële verklaring van 28 september 2020 van de ministers van Milieu, 
Maritieme Economie, Landbouw en Visserij van de lidstaten van de Oostzee en de 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0352.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
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commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij,

– gezien het verslag “Starfish 2030: restore our Ocean and Waters” van de missieraad 
“Healthy Oceans” van de Commissie, van 22 september 2020, 

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu3,

– gezien Richtlijn (EU) 2018/850 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van 
afvalstoffen4,

– gezien Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 
2009 inzake het behoud van de vogelstand5,

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna6,

– gezien Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen7,

– gezien Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval8,

– gezien Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2015 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik 
van lichte plastic draagtassen9,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het 
milieu,

– gezien Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid 
ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie),

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid10,

– gezien Richtlijn 91/271/EEG van de Raad inzake de behandeling van stedelijk 

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
4 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 100.
5 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
6 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
7 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 109.
8 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 141.
9 PB L 115 van 6.5.2015, blz. 11.
10 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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afvalwater11,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 
2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen12,

– gezien Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning13,

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot 
vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen14,

– gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij15,

– gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) over de opwarming van de aarde met 1,5 °C, het vijfde 
evaluatierapport van de werkgroep en het bijbehorende samenvattend verslag, het 
speciaal verslag van de IPCC over de klimaatverandering en de bodem en het speciaal 
verslag van de IPCC over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat,

– gezien het verslag over biodiversiteit en ecosystemen van het intergouvernementeel 
platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten 
(IPBES),

– gezien het Protocol bij het VN-Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van 
de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0000/2020),

A. overwegende dat het zwerfvuil op zee dat zichtbaar is op stranden en aan het oppervlak 
een veel bredere verontreiniging verhult; overwegende dat het afkomstig is van zowel 
activiteiten aan land als activiteiten op zee en varieert van nanoplastics tot op zee verloren 
containers;

B. overwegende dat het probleem van afval op zee grotendeels verband houdt met slecht 
afvalbeheer op het land, gaande van de verontreiniging van waterlopen en rivieren over 
slecht beheer van afval en afvalwater tot zwerfvuil, maar ook met natuurlijke afvloeiing 
na onweers- of regenbuien;

11 PB L 135 van 21.5.1991, blz. 40.
12 PB L 151 van 7.6.2019, blz. 116.
13 PB L 257 van 28.8.2014, blz. 135.
14 PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
15 PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.
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C. overwegende dat de aanwezigheid van zwerfvuil op zee de veerkracht en productiviteit 
van mariene ecosystemen ernstig ondermijnt, die al te kampen hebben met sterke 
cumulatieve druk, bijvoorbeeld door de klimaatverandering;

D. overwegende dat zwerfvuil op zee een bedreiging vormt voor veel soorten van mariene 
fauna, waarvan sommige al in gevaar zijn of ernstig bedreigd zijn;

E. overwegende dat vissers en aquacultuurproducenten als eersten te maken krijgen met de 
gevolgen van zwerfvuil op zee, aangezien dit hun activiteiten bedreigt doordat ze erachter 
kunnen blijven haken, vistuig verstrikt kan raken in zwerfvuil, vistuig er stuk door kan 
gaan en verloren kan door raken, en scheepsmotoren of koelsystemen geblokkeerd 
kunnen raken door zwerfvuil, en aangezien zwerfvuil niet alleen een aanzienlijk 
economisch verlies meebrengt maar ook een gevaar vormt voor de veiligheid van de 
zeelieden aan boord;

F. overwegende dat de economische impact van marien zwerfvuil op de visserij wordt 
geschat op 1 à 5 % van de winst van de sector16;

G. overwegende dat slechts 1,5 %17 van het vistuig wordt gerecycled en dat het dringend 
nodig is de inzameling en recycling ervan aan te moedigen en de herstelbaarheid ervan te 
bevorderen; 

Wetgevingskader en bestuur beter en doeltreffender maken

1. benadrukt dat het geïntegreerd maritiem beleid moet worden herzien om een strategisch 
kader te creëren dat de verschillende wetgevingen met betrekking tot het mariene milieu 
omvat;

2. roept de Commissie op om in het kader van de internationale onderhandelingen van de 
Verenigde Naties over mariene biodiversiteit buiten de nationale jurisdicties een 
ambitieus bestuursmodel te verdedigen en de oceaan als gemeenschappelijk goed te 
erkennen, teneinde een nieuwe visie vast te stellen die de individuele en collectieve 
verantwoordelijkheden boven de beginselen van vrijheid of soevereine rechten plaatst die 
in het zeerecht zijn vastgesteld, en aldus het behoud ervan te waarborgen;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten de verschillende wetgevingshandelingen, zoals de 
kaderrichtlijn mariene strategie, de kaderrichtlijn water, de richtlijn betreffende de 
vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, de richtlijn 
inzake havenontvangstvoorzieningen of de kaderrichtlijn voor maritieme ruimtelijke 
planning, volgens eenzelfde tijdschema te coördineren, teneinde de samenhang van de 
wetgeving te verbeteren; 

4. verlangt dat de door de lidstaten verzamelde gegevens over het verlies, het in de handel 
brengen en de inzameling van vistuig in één verslag worden bijeengebracht om de 
identificatie en de strijd tegen zwerfvuil op zee te bevorderen;

16 “Lost fishing gear: a trap for our ocean” (Verloren vistuig: een strop voor onze oceaan), Europese Commissie.
17 ibid.
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Onderzoek en kennis over afval op zee verbeteren

5. dringt er bij de Commissie op aan een belangrijke rol te spelen in het Decennium van 
Oceaanwetenschappen van de Verenigde Naties en digitalisering en het gebruik van 
artificiële intelligentie aan te moedigen om de oceanen en de impact op de oceanen beter 
te begrijpen;

6. verzoekt de Commissie meer onderzoek te doen naar en meer gegevens te verzamelen 
over de impact van zwerfvuil op zee op de visserijtakken en ecosystemen en over de 
impact van nano- en microplastics op de visbestanden en de gezondheid van de mens;

7. herinnert eraan dat de richtlijn inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik van 
toepassing is op het zwerfvuil dat gewoonlijk op stranden wordt aangetroffen; dringt er 
bij de Commissie op aan de bestaande maatregelen inzake kunststofproducten voor 
eenmalig gebruik op te schroeven, met name op basis van de verwachte werkzaamheden 
op het gebied van afval in de waterkolom en op de zeebodem uit hoofde van de 
kaderrichtlijn mariene strategie, en rekening te houden met de gevolgen van bepaald 
zwerfvuil op zee, zoals verpakkingen van visserijproducten in polystyreen;

8. verlangt dat de gegevens over het verlies van vistuig op zee doeltreffender worden benut 
in de strijd tegen mariene verontreiniging, door een betere gegevensuitwisseling tussen 
de lidstaten en de agentschappen van de Europese Unie, en voor de ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten voor de identificatie en traceerbaarheid van verloren vistuig op zee;

Ontwikkeling van circulaire economie in visserij en aquacultuur versnellen

9. benadrukt dat het om de impact van zwerfvuil op zee te verminderen, niet alleen nodig is 
de circulaire economie op het land te versterken, maar ook in de visserijsector een 
benadering op basis van de levenscyclus toe te passen; 

10. verzoekt te stimuleren dat vistuig ecologisch wordt ontworpen door snel richtsnoeren vast 
te stellen voor de ontwikkeling van geharmoniseerde normen voor circulair ontwerp van 
vistuig; steunt het merken van materiaal dat in vistuig wordt gebruikt door middel van 
productpaspoorten; steunt de bevordering van onderzoek en innovatie op het gebied van 
de vereenvoudiging van materiaal dat in vistuig wordt gebruikt, met name polymeren;

11. ondersteunt de ontwikkeling van efficiënte recyclingkanalen door de 
havenontvangstvoorzieningen in Europese havens te versterken om de gescheiden 
afvalinzameling te verbeteren; dringt erop aan dat inzameling aantrekkelijker wordt 
gemaakt door steunmaatregelen voor vissers en aquacultuurproducenten die hun vistuig 
en voor de aquacultuur bestemd tuig aan het einde van de levenscyclus naar de haven 
terugbrengen;

Afvalbeheersregelingen en actieve inzameling van zwerfvuil op zee 

12. verzoekt de Commissie een actieplan tegen zwerfafval op te stellen op EU-niveau;

13. dringt er bij de lidstaten op aan actie te ondernemen met betrekking tot accumulatiezones 
van marien zwerfvuil in rivieren en hun mondingen;
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14. benadrukt dat het van cruciaal belang is de rol van vissers te bevorderen en te 
ondersteunen die betrokken zijn bij vrijwillige inzamelingsprogramma’s voor de 
identificatie, inzameling en recycling van zwerfvuil op zee, zoals het programma “Fish 
for Litter”; 

15. wijst erop dat de strijd tegen zwerfvuil op zee op gecoördineerde wijze met de landen van 
het Europese nabuurschap moet worden uitgevoerd; verzoekt de Commissie een einde te 
maken aan de overbrenging van afvalstoffen naar derde landen;

Verontreiniging door nano- en microplastics beter begrijpen en beperken

16. benadrukt dat de verontreiniging door nano- en microplastics en de gevolgen daarvan 
voor het milieu en de gezondheid van de mens grotendeels onbekend zijn; herinnert eraan 
dat dit het risico inhoudt dat consumenten bang zijn voor de kwaliteit van visserij- en 
aquacultuurproducten;

17. is ingenomen met het voorbereidende werk van het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) ter beperking van opzettelijk toegevoegde microplastics in producten; 
verzoekt de Commissie ambitieus te zijn bij de follow-up van dit voorstel, onder meer 
door het probleem van de verspreiding van micro- en nanoplastics via de waterkringloop 
aan te pakken;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.



PR\1215052NL.docx 9/12 PE658.857v01-00

NL

TOELICHTING

Het probleem van zwerfvuil op zee is een van de grootste uitdagingen voor het herstel van 
gezonde mariene en kustecosystemen, die een belangrijke rol spelen voor het evenwicht van 
het klimaat en ter waarborging van de ontwikkeling van mariene en kustactiviteiten, waaronder 
visserij en aquacultuur. De kwestie staat op het kruispunt van tal van maatschappelijke, 
economische en ecologische uitdagingen, die alle van belang zijn bij dit complexe verschijnsel 
van mariene verontreiniging. Maar over welk afval en welke impact gaat het precies? De 
oplossingen — evenals de oorsprong — bevinden zich deels op zee, maar grotendeels ook aan 
land, en zij vereisen een systemische benadering van het thema. 

I. Het verschijnsel “zwerfvuil op zee” beter begrijpen

Over welk afval gaat het precies? 

Het zwerfvuil op zee dat goed zichtbaar is op stranden en langs de kustlijn, verhult een veel 
bredere verontreiniging. Het “zichtbare” afval is maar het bovenste deel van de ijsberg. De 
totale massa van het drijvend afval aan de oppervlakte vertegenwoordigt slechts 1 % van het 
plastic dat in de oceaan terecht is gekomen18. De verspreiding van zwerfvuil op zee en de 
geografische spreiding ervan staan centraal in heel wat wetenschappelijke studies en onderzoek. 
Het afval hoopt zich op aan de oppervlakte, maar ook in de waterkolom en zelfs in de grote 
oceaantroggen zoals de Marianentrog, waarin afval is aangetroffen op een diepte van meer dan 
10 000 meter19. Zeestromingen kunnen dit afval meevoeren, zowel aan de oppervlakte naar 
accumulatiezones, als in de diepte naar hotspots op de zeebodem en onderzeese hellingen, waar 
tot wel 1,9 miljoen microplastics per vierkante meter liggen20. 

Voorts wordt zwerfvuil op zee door oceaanstromingen meegevoerd over de hele wereld en 
bedreigt het kleine afgelegen eilanden en kustgebieden waar een grote hoeveelheid zwerfvuil 
aanspoelt en hiertegen geen doeltreffende bescherming voorhanden is. De condensatie boven 
de oceaan leidt tot de verontreiniging van voorheen nog ongerepte gebieden. Dit verklaart 
gedeeltelijk dat onderzoekers sporen van microplastics hebben aangetroffen in sneeuw in de 
Alpen en in het noordpoolgebied21.

De verontreiniging van de zee door afval is afkomstig van uiteenlopende bronnen, zoals 
vervuilde waterlopen en rivieren, slecht beheerde afvalinzameling, natuurverschijnselen zoals 
regenval of overstromingen die het afval uit stedelijke gebieden naar zee drijven, zwerfafval of 
ongelukken. De visserij- en aquacultuursector wordt niet alleen getroffen door de mariene 
verontreiniging, maar draagt ook bij tot het probleem. Volgens het Gemeenschappelijk Centrum 
voor onderzoek is 27 % van het zwerfvuil op zee afkomstig van afval van de visserij- en 
aquacultuursector. Dit kan bestaan uit vervoerskisten, boeien, kooien, maar ook achtergelaten 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, 13 februari 2015: vol. 347, nr. 6223, blz. 768-771.
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debrisMarine Policy, vol. 96, oktober 2018, 
blz. 204-212.
20 Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science, 5 juni 2020, vol. 368, nr. 6495, 
blz. 1140-1145.
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science 
Advances 14 augustus 2019: vol. 5, nr. 8. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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vistuig dat op de bodem is blijven haperen of onder water gescheurd is en verloren is geraakt 
als gevolg van moeilijke weersomstandigheden, herstellingen op de aanlegplaats of op het 
vaartuig, of dat, minder vaak, opzettelijk is weggegooid. 

Wat is de impact? 

Zwerfvuil op zee leidt tot een derving met 1 à 5 % van de totale inkomsten uit 
visserijactiviteiten22. Vissers lopen het risico een ongeval te krijgen of achter zwerfvuil te 
blijven haken. Regelmatig moeten zij hun vistuig schoonmaken om het zwerfvuil uit hun 
vangsten te verwijderen en, in voorkomend geval, stukgegaan of gebroken vistuig herstellen. 
Aan boord kost dit onmisbare tijd. Zwerfvuil op zee kan ook van invloed zijn op het 
vissersvaartuig zelf, door de schroefsystemen of de structuur van het vaartuig te beschadigen, 
maar kan ook de koelsystemen blokkeren. Ten slotte kan zwerfvuil op zee negatieve gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van de gevangen vis aan boord van het schip, als de vis met afval in 
contact is geweest. 

Zwerfvuil op zee heeft ook gevolgen voor de ecosystemen en mariene fauna, onder meer door 
spooknetten, die blijven drijven en zonder onderscheid talrijke soorten, waarvan sommige al in 
gevaar zijn of ernstig bedreigd zijn, blijven vangen, verwonden en doden. Afval vormt een 
bijzondere bedreiging voor kwetsbare ecosystemen met een hoge biodiversiteitswaarde, zoals 
koraalriffen of sponzen. Dat zijn kweekgebieden die essentieel zijn voor een goed herstel van 
de visbestanden en dus voor de duurzaamheid van de Europese visserij. Uit een studie blijkt dat 
11,1 miljard kunststofproducten verstrikt zijn in koralen in Azië en de Stille Oceaan, een cijfer 
dat de komende zeven jaar naar verwachting nog met 40 % zal toenemen23. De ophoping van 
dit afval houdt ook het risico in van benthische verstikking van de zeebodem en draagt bij tot 
de algehele achteruitgang van het ecosysteem en een hoger risico op ziekten door de 
toegenomen aanwezigheid van ziekteverwekkers of bepaalde invasieve soorten die zijn 
binnengebracht in een nieuw ecosysteem. Deze gevolgen vormen een bedreiging voor de 
veerkracht van de mariene ecosystemen en houden zeker een risico in voor de duurzaamheid 
van de visserijactiviteiten. 

II. Een systemische benadering van het verschijnsel 

Om zwerfvuil op zee te bestrijden en de gevolgen voor de visserij aan te pakken, zijn 
maatregelen over de hele linie nodig en moet rekening worden gehouden met de levenscyclus 
van afval en met het verband ervan met de kringloop van zowel natuurlijke wateren als 
afvalwater (diffuse verontreiniging). Dit vereist dus een betere kennis van het verschijnsel, een 
doeltreffender wetgevingskader, een holistische en allesomvattende visie op de levenscyclus 
van afval, een actieplan aan land — met name ter bestrijding van zwerfafval dat door rivieren 
in stroomgebieden wordt meegevoerd en meer in het bijzonder met betrekking tot nano- en 
microplastics —, de ontwikkeling van een echte circulaire economie in de visserij- en 

22 “Lost Fishing gear: a trap for our ocean” (Verloren vistuig: een strop voor onze oceaan), Europese 
Commissie, DG MARE.
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 26 januari 2018, vol. 359, nr. 6374, blz. 460-
462.
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aquacultuursector en de start van een gecoördineerde afvalinzameling in rivieren en 
riviermondingen en op zee. 

Onderzoek en kennis van oceanografie verbeteren

Voor ambitieus overheidsbeleid en streefcijfers zijn precieze gegevens nodig. Ondanks een 
beleidskader dat al tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek stimuleert, zijn het onderzoek 
en de kennis van de oceanografie nog steeds ruim onvoldoende, hetgeen de ontwikkeling van 
nieuw beleid belemmert. Over de impact van marien zwerfvuil op de visserij is momenteel zeer 
weinig bekend. Bovendien hebben we geen precieze gegevens over de gevolgen van de mariene 
verontreiniging op de visserijsector en op de veerkracht van de ecosystemen. Van de 
wisselwerking tussen die twee elementen hangt de duurzaamheid van de visserijsector af. 

Wetgevingskader beter en doeltreffender maken 

De Europese Unie beschikt over een uitgebreid wetgevingskader ter beperking van de 
verontreiniging van de zee door afval, of het nu afkomstig is van activiteiten aan land of op zee. 
De kaderrichtlijn inzake havenontvangstvoorzieningen is gericht op een versnelde oprichting 
van een recyclingkanaal voor vistuig, terwijl de richtlijn betreffende de vermindering van de 
effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu voorziet in een regeling voor 
uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten van kunststofhoudend vistuig, om de 
kosten ter zake van de inzameling, het vervoer en de verwerking te dekken en om 
bewustmakingsacties te ondersteunen. Voorts wordt erop gewezen dat andere wetgeving zoals 
de controleverordening en de kaderrichtlijn mariene strategie evenals het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij met deze doelstellingen in overeenstemming is. 

Het is nodig dit acquis maximaal te waarderen, te respecteren en te versterken op 
gecoördineerde wijze om de doelstellingen inzake de goede milieutoestand van mariene en 
kustecosystemen doorheen de beleidscycli niet te laten verwateren en op te frissen. Vanwege 
de lancering van de Green Deal, de biodiversiteitsstrategie, de “van boer tot bord”-strategie en 
het actieplan voor de circulaire economie is het nu nodig het huidige rechtskader opnieuw te 
overwegen, de zwakke punten ervan onder de aandacht te brengen en aanbevelingen te doen 
voor de nieuwe beleidscyclus. 

Totstandbrenging van echte circulaire economie in visserij- en aquacultuursector ondersteunen

De totstandbrenging van een circulaire economie in de visserijsector behelst talrijke logistieke 
uitdagingen. Voor vissers op zee zijn de mogelijkheden voor identificatie en inzameling van 
zwerfvuil op zee beperkt en er zijn maar weinig passieve of actieve stimulansen om marien 
zwerfvuil naar de haven terug te brengen. De fasen van het lossen en sorteren in de 
havenvoorzieningen en het vervoer in verwerkingsinstallaties, evenals de mechanische of 
chemische recycling en het hergebruik van gerecycled materiaal brengen elk aanzienlijke 
structurele uitdagingen mee. 

De inspanningen voor de recycling van vistuig moeten wel worden ondersteund, maar terzelfder 
tijd is onderzoek nodig naar het ontwerp en de beperking van de ecologische voetafdruk van 
vistuig. Vistuig bestaat uit van nature resistente en niet biologisch afbreekbare polymeren. Die 
worden gewoonlijk gemengd met ander materiaal, zoals lood voor kieuwnetten, hetgeen de 
demontering en recycling bemoeilijkt. Bovendien worden veel onderdelen van vistuig voor ze 
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worden geassembleerd, ingevoerd in de Europese Unie, waardoor het moeilijk is de 
toeleveringsketen te volgen en informatie over de aard van de componenten uit te wisselen. Ten 
slotte vormt het ontbreken van Europese normen en criteria inzake circulariteit van vistuig voor 
de sector eveneens een grote uitdaging.

Verontreiniging door microplastics beter begrijpen en beperken

Nano- en microplastics, een onzichtbare maar wijdverbreide vorm van mariene verontreiniging, 
betekenen een nieuwe uitdaging in de strijd tegen verontreiniging van de zee. Zij zijn kleiner 
dan 5 mm en zij kunnen primair zijn, d.w.z. doelbewust aan een product toegevoegd, of 
secundair, d.w.z. ontstaan door geleidelijke afbraak van bepaalde afvalstoffen onder invloed 
van de wind, de golven, het zoutgehalte of ultraviolette stralen. Door een aantal bijzondere 
kenmerken van microplastics is de impact ervan op het milieu en de gezondheid van de mens 
complex en nog niet goed bekend. Microplastics kunnen een chemisch mengsel bevatten dat 
kan vrijkomen zodra zij in het aquatische milieu terechtkomen, en zij werken als een spons voor 
verontreinigende stoffen: zij trekken persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen aan. Zij 
kunnen ook bepaalde organismen stimuleren, zoals virussen of ziekteverwekkers die met 
aquatische soorten en het microbiële evenwicht van het mariene milieu kunnen interageren. 
Bepaalde effecten op de genenpool en de opname van nanoplastics door het celorganisme 
vereisen overigens onderzoeksinspanningen op Europees niveau. Het probleem van micro- en 
mesoplastics kan ook aanleiding geven tot bezorgdheid bij het grote publiek over de kwaliteit 
van visserijproducten en zich vertalen in reële economische risico’s voor de sector. 

Doeltreffende inzameling van afval op zee bevorderen

Er ontstaan particuliere initiatieven om afval in te zamelen op zee. Het is dringend noodzakelijk 
deze acties op gecoördineerde wijze te ondersteunen, echte capaciteit te ontwikkelen om marien 
zwerfvuil in rivieren en riviermondingen in te zamelen en programma’s voor de identificatie 
van zwerfvuil te ondersteunen. De betreurenswaardige toestand van het mariene milieu vraagt 
om de individuele en collectieve verantwoordelijkheid van iedereen, maar vereist ook Europese 
capaciteit om ons gemeenschappelijk goed actief te beschermen en geen onbeperkte ophoping 
van afval toe te laten in onze zeeën.


