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Besluit van 18 mei 2022, houdende vaststelling 
van het moment van inwerkingtreding van het 
Besluit tot wijziging van het Besluit 
havenontvangstvoorzieningen en enkele andere 
besluiten ter implementatie van Richtlijn (EU) 
2019/883 van het Europees Parlement en de 
Raad van 17 april 2019 inzake 
havenontvangstvoorzieningen voor de 
afvalafgifte van schepen, tot wijziging van 
Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van 
Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 2019, L 151) en in 
verband met een wetstechnische verbetering 
(Implementatiebesluit tweede richtlijn 
havenontvangstvoorzieningen) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
van 17 mei 2022, nr. IENW/BSK-2022/95887, Hoofddirectie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken; 

Gelet op artikel VI van het Besluit tot wijziging van het Besluit havenont-
vangstvoorzieningen en enkele andere besluiten ter implementatie van 
Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte 
van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van 
Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 2019, L 151) en in verband met een wetstech-
nische verbetering (Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangst-
voorzieningen); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

Het Besluit tot wijziging van het Besluit havenontvangstvoorzieningen 
en enkele andere besluiten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/883 
van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake 
havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot 
wijziging van Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 
2000/59/EG (PbEU 2019, L 151) en in verband met een wetstechnische 
verbetering (Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoor-
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zieningen), met uitzondering van artikel III, treedt in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit 
wordt geplaatst. 

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de 
uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 18 mei 2022 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers 

Uitgegeven de eenendertigste mei 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Met dit koninklijk besluit wordt voorzien in de inwerkingtreding van het 
Besluit tot wijziging van het Besluit havenontvangstvoorzieningen en 
enkele andere besluiten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/883 van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake havenont-
vangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van 
Richtlijn 2010/65/EU en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG (PbEU 2019, 
L 151) en in verband met een wetstechnische verbetering (Implementatie-
besluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen). Met uitzondering 
van artikel III, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 

Artikel I, II, IV en V zullen met afwijking van de vaste verander-
momenten in werking treden. Aangezien het besluit implementatie- en 
reparatieregelgeving betreft, is dit een gerechtvaardigde uitzondering op 
het systeem van de vaste verandermomenten voor de regelgeving en de 
minimuminvoeringstermijn zoals neergelegd in aanwijzing 4.17 van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving. 

De inwerkingtreding van artikel III zal worden geregeld in het besluit tot 
inwerkingtreding van het Besluit activiteit leefomgeving. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
M.G.J. Harbers
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