
 

 

 

Afvalinzameling visserij in de haven van Harlingen  

 
Algemene inleiding 
Op 20 november 2014 is de Green Deal Visserij voor een Schone Zee ondertekend. Deze Green Deal is tot stand 
gekomen omdat de partijen zijn overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden, 
doormiddel van afvalpreventie, afvalmanagement in de havens en door afgiftemaximalisatie van verschillende 
afvalstromen vanuit de visserij. 
 
Doelstelling 

1. De vissersschepen houden al het ‘Fishing for litter’ en al het operationeel scheepsafval en huishoudelijk 
afval dat niet geloosd mag worden apart aan boord, en geven deze drie afvalstromen in de Nederlandse 
visserijhavens zoveel mogelijk apart af. 

2. In 2016 faciliteren vier visserijhavens de afvalstromen uit de visserij op toereikende wijze en zonder 
oponthoud voor de vissers. De drie afvalstromen worden apart ingezameld. 

3. Uniforme werkwijze Waddenzeehavens vanuit Ecoports en Green Dealprojecten. 
 
Wie doet wat? 
In Nederland kennen we voor de afgifte en verwerking van scheepsafval het systeem van directe en indirecte 
financiering. 
 
Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV):  
De visserij kan door het betalen van een abonnementstarief lid worden van het SFAV. Het abonnementstarief 
geldt als de indirecte financiering voor afvalstromen Annex I en Annex V-KGA. De visser krijgt van het SFAV 
genummerde zakken uitgereikt die gebruikt kunnen worden voor Annex V-KGA. 
Let op: Deze zakken mogen alleen worden aangeboden voorzien van het visserijnummer. 
 
Havenbeheerder:  
Naast het lidmaatschap van het SFAV betalen leden van de SFAV aan de havenbeheerder een vast bedrag (HAP-
heffing) per binnenkomst voor de afgifte van Annex V-huishoudelijk afval. De havenbeheerder zorgt daarmee 
voor de inzameling, afvoer en verwerking van Annex V- huishoudelijk afval.  
Vissers die geen lid zijn van de SFAV  dienen zelf rechtsreeks contact te leggen met en te betalen aan de 
inzamelaar voor Annex I afval (bilge, sludge). Daarnaast betalen zij per aanlanding aan havenbeheerder een 
milieubijdrage waaruit de inzameling van zowel Annex V huishoudelijk afval als Annex-V KGA wordt gefinancierd.   
 
In Harlingen wordt voor de leden van de SFAV het Annex I afval ingezameld door ISD. Overige vissers kunnen 
behalve bij ISD hiervoor ook terecht bij Reym of Wenau. Voor actuele contactgegevens, zie de website van Port 
of Harlingen.  
Annex V wordt ingezameld door Bek & Verburg, ISD of Reym, met dien verstande dat voor leden van de SFAV 
het Annex V-KGA wordt ingezameld door ISD. 
 
Visser:  
Van de visser wordt verwacht dat hij zijn afval in de daartoe bestemde container deponeert of de inzamelaar 
belt voor de afgifte van vloeibare afvalstromen. 
Al het overige bedrijfsafval valt onder het systeem van directe financiering. Dat wil zeggen dat de visser 
rechtstreeks met de inzamelaar afrekent. 
 
Fishing for litter:  
Het Fishing for litter afval (big bags) wordt door het KIMO kosteloos opgehaald en afgevoerd. 
 
Contact gegevens: 
Port of Harlingen 
Waddenpromenade 9  
Postbus 225   
8860AE  Harlingen 
Tel. 0517-723333  
www.portofharlingen.nl 
haven@portofharlingen.nl            

http://www.portofharlingen.nl/
mailto:haven@portofharlingen.nl


 

 

 

Faciliteiten in de haven van Harlingen 

 

Soort afvalstroom Inzamelaar + contact Opslag / transport Opgehaald op 

Annex I  
Oliehoudend afval 

International Slop Disposal bv 
Tel. 0223-632177 
Boot: 06-29510715 / VHF-11 
 
Reym bv 
Tel: 0598-659500 
 

Wenau Transport & Cleaning bv 
Tel: 0513-657900 

Bilgeboot:  
Hydrovac 15 
 
 
Truck 
 
 
Truck 

Aanvraag 
 
 
 
Aanvraag 
 
 
Aanvraag 

Annex V  
Huishoudelijk 
afval en KGA 

Bek & Verburg  
Tel: 0596-745027 
Whattsapp (allen appen): 
06-23664324 
 
International Slop Disposal bv 
Tel. 0223-632177 
Boot: 06-29510715 / VHF-11 
 
Reym bv 
Tel: 0598-659500 

In rolcontainer   
 
 
 
 
Bilgeboot 
 
 
 
 
Truck 

Vrije afgifte in groene 
container Bek & Verburg 
 
 
 
Aanvraag 
 
 
 
 
Aanvraag 

Annex 1 en 
Annex V-KGA voor 
SFAV-leden 

International Slop Disposal bv 
Tel. 0223-632177 
Boot: 06-29510715 / VHF-11 

Groene SFAV-zak in de bak 
van ISD vv visserijnummer 

 

Vrije afgifte in bak ISD 

Fishing for Litter Bek & Verburg i.o.v. KIMO: 
Tel: 0596-745027 
Whattsapp (alleen appen): 
06-23664324 

Bigbags bij voorkeur op 
visserijsteigers / 
Visserskade.  
 
Bij weekendplek aan 
Industriekade: vervoer 
aanvragen bij Bek & 
Verburg 

Vaste route 
 
 
 
Aanvraag 

 

 


