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ADVIES 
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende de havenontvangstvoorzieningen voor 
de afvalafgifte van schepen 

 

 

 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 19 september 2022 

Aanvraag behandeld door Raad van Bestuurd 

 Dringende aanhangigmaking  

Advies aangenomen door de Raad van Bestuurd  23 september 2022 
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Vooraf 
Dit ontwerp van besluit beoogt de omzetting van de Richtlijn 2019/883 in het Brusselse recht, en heeft 

bijgevolg tot doel: 

• het mariene milieu te beschermen tegen de nefaste gevolgen van afvallozingen door schepen 

die een Brusselse haven aandoen; 

• te zorgen voor een vlot maritiem verkeer door de beschikbaarheid en het gebruik van 

aangepaste havenontvangstvoorzieningen alsook de afvalafgifte in die voorzieningen te 

verbeteren. 

Daartoe beoogt het ontwerp toereikende havenontvangstvoorzieningen ter beschikking te stellen om 

te voldoen aan de noden van de schepen die gewoonlijk een Brusselse haven aandoen, zonder onnodig 

oponthoud voor die schepen. De begrotingsimpact van de uitvoering van deze omzetting betreft de 

diensten van de Haven van Brussel die de praktische aspecten van de uitvoering van het besluit zullen 

moeten verzekeren. 

De Richtlijn 2019/883 ressorteert zowel onder federale als gewestelijke bevoegdheden, en de 

aanneming van het Brussels besluit vormt slechts een gedeeltelijke omzetting van het Europese 

voorschrift. In dit verband dient opgemerkt dat de federale overheid deze Richtlijn reeds heeft 

omgezet voor de materies waarvoor zij bevoegd is (via het koninklijk besluit van 4 juni 2021 

betreffende afval van schepen tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake 

milieuvriendelijke scheepvaart). 

Advies 

Brupartners onderstreept de belangrijke economische rol van de Haven van Brussel en is in dit verband 

van mening dat de budgettaire impact voor deze speler zoveel mogelijk moet worden beperkt. 

Voor het overige formuleert Brupartners geen opmerkingen over dit ontwerp van besluit.  
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