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Succesvolle tweede Internationale Pulsbijeenkomst.
Vandaag werd in Amsterdam de 2e International Dialogue meeting on Pulse fishing
gehouden. Met een deelname van meer dan 80 personen maar liefst 8 verschillende
landen was er sprake van grote belangstelling. Naast informatievoorziening waren
er levendige discussie over de stand van zaken en de toekomst van Pulsvisserij in
Europa.
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) had in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders, waaronder VisNed, een interessant programma opgesteld. Daar waren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, ministeries, NGO’s, onderzoeksinstituten en aanvoersector op af gekomen.
Naast plenaire sessies waarin de NGO’s hun mening over puls ventileerden en het Internationale
Wetenschappelijke Advies Comité over puls (waarin zitting hebben wetenschappers uit Ierland,
Engeland, Duitsland en Denemarken) zich presenteerden en stakeholders nadrukkelijke uitnodigden om onderzoeksvragen in te dienen vonden er ook 4 deelsessies plaats. In de sessie over
de werking van het pulstuig gaf Pim Visser een presentatie en werd met behulp van de fabrikanten inzicht gegeven wat het pulstuig allemaal wel of niet kan. Er was ook een sessie over
het lopende en nieuwe wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerking met de vloot op 1
januari gestart is, waarbij onderzoek gedaan worden naar de effecten op andere mariene organismen en het ecosysteem. Verder sessies over controle en handhaving (medegedeeld kon worden dat elke pulsers beschikt over een Technisch Dossier) en over de uitwerking van innovaties,
in het bijzonder puls, in wet- en regelgeving. Meerdere keren werd naar voren gebracht dat er
steeds vragen opgeworpen kunnen worden maar als er ergens een antwoord geformuleerd is,
er weer twee nieuwe vragen op tafel gebracht kunnen worden. In dit verband moet ook niet
het onmogelijke gevraagd worden, immers alle vragen zijn op korte termijn niet te beantwoorden en het pulstuig moet steeds vergeleken worden met het tuig dat het heeft vervangen, het
traditionele boomkortuig met wekkerkettingen. Ook is van belang dat er door betrokkenen
transparant en eerlijk met elkaar overlegd wordt en dat een verborgen agenda of andere politieke motieven niet de discussie moeten vertroebelen.
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Voor het breed geaccepteerd krijgen van de puls breekt een cruciale fase aan nu de discussie
over de nieuwe Technische Maatregelen binnenkort hopelijk weer vlot getrokken worden. Vanuit
Nederland zullen we nog veel meer transparantie en initiatief moeten tonen en VisNed zal daarbij de leiding houden. Zo zijn er afspraken gemaakt met o.a. vertegenwoordigers van de Franse
visserijorganisaties om op korte termijn met elkaar over puls te overleggen. Ook richting Europese politici en andere stakeholders blijven wij actief het goede verhaal rond puls onder de
aandacht brengen.
Vijf redenen voor een chaotische de aanlandplicht
In 2018 komt de aanlandplicht weer in een volgende fase: toevoeging van schol en
wijting. Voor VisNed het volgende hoofdstuk dat zomaar tot een totale chaos kan
leiden. En daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Pim Visser noemt een
aantal redenen voor de te verwachten chaos.
Ten eerste kan een ‘uitzondering van hoge overleving’ niet worden aangevraagd omdat er geen
dierproefvergunning komt.
Ten tweede gaat het om een advies over het vervolgtraject fasering aanlandplicht 2018 dat al
binnen enkele maanden gereed moet zijn. Dat gaat vooral over verstikkingssoorten, de z.g.
‘choke species’. Maar omdat onze problemen met schol en wijting huizenhoog zijn, wordt die
situatie ook in het advies betrokken.
Ten derde gaat het ook met de implementatie van de controle en handhaving helemaal mis,
wat op zijn beurt ook weer tot chaotische situaties zal leiden.
Ten vierde is een aantal problemen in de voorgaande jaren vooruitgeschoven. Deze zaken komen nu in volle vaart op ons af. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vangst van gequoteerde
soorten door de garnalenvissers of het ontbreken van quota voor soorten die je wel in je vangst
aantreft.
Tenslotte blijkt wederom dat iedereen gevangen zit in de in steen gebeitelde regelgeving van
de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad/Regionale groepen (Lidstaten).
De volgende stap is dat de Noordzee AC focusgroep een advies gaat schrijven over de aanlandplicht na 2019. Dat advies moet er volgens VisNed komen, want NSAC gaat niet met oogkleppen
op meelopen. Want nu dreigt een chaos waar niemand op zit te wachten.
Noordzeelanden overleggen over gebiedssluitingen voor visserij
Nederland, Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn
doende maatregelenpakketten in procedure te nemen in het kader van Natura 2000
of de kaderrichtlijn Marine. Dit maatregelenpakket moet unaniem gedragen worden
door de landen die betrokken zijn. De (Noordzee)AC moet hierover geconsulteerd
worden. Deze week vergaderden de lidstaten in Londen. Pim Visser woonde als visserij vertegenwoordiger namens de Noordzee AC die bijeenkomst bij.
Een aantal hoofdzaken uit het overleg:
Allereerst is gevraagd om een goede sociaaleconomische analyse van de gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Die weigeren de lidstaten te leveren, omdat dit volgens hen niet verplicht
is. Dat is volgens hen een taak voor de Europese Commissie.
Vervolgens bleek er nogal wat onduidelijkheid over de manier waarop en het stadium waarin de
Noordzee-adviesraad wordt geconsulteerd. Nederland interpreteert dit volgens de geest van de
wet, terwijl het Verenigd Koninkrijk hier veel procedureler in zitten.
Hierna presenteerde de Britten hun plannen over o.a. de Engelse banken. Dat is voor de Nederlandse kottersector een belangrijk gebied. Vanuit de sector zijn we al heel lang met de
Britten in gesprek, maar onze voorstellen zijn door hen grotendeels genegeerd. De Britten doen
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voorkomen dat verdere sluiting van dit gebied een hamerstuk is. Maar daarmee is voor onze
vissers de race gelukkig niet gelopen. Er zijn nogal wat procedurele haken en ogen. Wij rekenen
op de inzet van de hoogste leiding van EZ want de Britten is er alles aan gelegen om dit dossier
snel af te ronden. Bovendien dreigt voor veel Texelse, Goereese, Urker en Katwijkse vissers
grote rampspoed als deze visgebieden voor pulsvisserij gesloten worden.
De drie N2000-landen van de Doggersbank presenteerden vervolgens hun plan. Vanuit VisNed
had Wouter van Broekhoven het rapport bestudeerd en kritische kanttekeningen geplaatst. We
zijn nu door EZ uitgenodigd om in detail commentaar op hun document te leveren. Ook de
Klaverbank werd gepresenteerd, maar daarvoor is nog geen plan.
Tenslotte presenteerde ons Ministerie van I en M de plannen voor Centrale Oestergronden en
Friese Front. Omdat hierover nog beraadslagingen in de 2e Kamer plaats vinden kunnen die
plannen nog veranderen. Opvallend is wel dat de plannen in de Kustzone rond de NB wet garnalenvisserij niet geagendeerd waren, terwijl daar wel in Den Haag over gesproken was en dat
hier heel dringend behoefte aan is.
Er komen nu in een keer veel dossiers die een sluimerend bestaan hebben geleid tot leven. Over
twee weken is er weer zo’n Noordzeevergadering, dan in Bonn, Daar gaat het over de gesloten
gebieden in Duitsland. Dan komt ook de impact voor de garnalenvissers naar voren. Het lijkt nu
allemaal in een keer wel tegelijk komen. Toch doen we ons uiterste best om alle rapporten te
lezen en overal goed commentaar op te leveren. Want alleen met goede argumenten kunnen
we de discussie in gaan.
Nederlands Visbureau volop vooruit
Agnes Leewis en haar team zijn er in de afgelopen jaren in geslaagd om het Visbureau als zelfstandige eenheid goed op poten te zetten. Ons Visbureau is daarmee
daadwerkelijk een promotiebureau voor Noordzeevis geworden. Het is in rustig
vaarwater terecht gekomen en kan inmiddels ook grote promotieprojecten goed
aan.
Het Visbureau heeft de afgelopen tijd een aantal zaken voortvarend opgepakt:
•
Grote projectaanvragen in het kader van EFMZV voor promotie van garnalen, schol en
algemene Noordzeevis-promotie.
•
Inzet op de Grune Woche,
•
Duidelijke promotie op de grote beurs in Duitsland Grune Woche
•
Aanwezigheid op de grote Seafood Show in Brussel. De succesvolle inzendingen van
vorige jaren hebben nu geleid tot een dubbele Nederlandse stand.
•
Aandacht in het magazine ‘Visculinair’ voor het overkoepelende beeldmerk ‘Noordzeevis’.
•
Tenslotte ‘De nationale dag van de Visserij’. Dit wordt een jaarlijks evenement, dit jaar
op Urk, tijdens de visserijdagen volgend jaar in Scheveningen in de week waarin de
Volvo Ocean Race gaat finishen.
Hoewel VisNed ook positief kritisch kan zijn over het Visbureau, is het goed dat we inmiddels
een gezamenlijke en eenduidige aanpak van de vispromotie hebben. Door alle krachten, middelen en ideeën in de sector te bundelen, kan een goed resultaat geboekt worden met relatief
beperkte geldmiddelen. Dit alles dankzij de enthousiaste inzet van Agnes Leewis en haar team!
RABO Visserijspecialisten op werkbezoek
Op vrijdag 13 januari zijn de RABO specialisten vanuit alle vissersplaatsen, van
Zeeland tot Urk in alle vroegte naar De Helder gereden. Dit in het kader van de goede
gewoonte van VisNed om de visserijspecialisten van de bank bij te praten over actuele zaken.
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In Den Helder zijn de specialisten ontvangen door VisNed- en afslagdirecteur Pim Visser. De
mijnzaal werd bezocht en daarna werd een snelle ronde gelopen over de afslagvloer, langs de
sorteermachines en door de schouwruimtes. Er werd ook deze dag weer een grote variëteit aan
(plat)vis van hoge kwaliteit geveild. Het veilproces met het Pefa systeem en de tracebility hadden de volle aandacht. Vervolgens is de hele groep aan boord gegaan van de TX 43 van Biem
van der Vis. Die had zijn thuisvaart expres uitgesteld om de bankmensen mee te kunnen nemen
naar Texel. Ondanks de harde wind was het een rustige overtocht.
Op het gecombineerde kantoor van de PO en CIV Texel praatte PO en VisNed voorzitter Maarten
Drijver het gezelschap bij over de innovatieve ontwikkelingen van de Texelse vloot. Hoe men in
het SUM-wing en Puls traject als ‘zwarte sneeuw’ had gezien en er toch uit gekomen is. Pim
Visser praatte het gezelschap bij over alle actuele dossiers in Den Haag en in Brussel. Technische
Maatregelen, Noordzeeplan, Aanlandplicht, Natura2000, Kaderrichtlijn Marine, Brexit, Visserijonderwijs, en nog wat zaken. Al deze onderwerpen waren reden voor een prima gedachtewisseling. Tenslotte overhandigden we een projectbeschrijving vanuit de Sectorraad, waarin we de
Rabobank vragen ons te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van extra kennis dossiers op
VistIkHetMaar.nl
De lunch werd voorzien van een flinke partij sliptongetjes die door de 88-jarige visserij nestor
Cees Drijver zelf vakkundig zijn gebakken. Een smakelijke afsluiting van een wederzijds nuttig
werkbezoek.
VisNed hecht zwaar aan goede relaties. Ook met de financiële sector die essentieel is voor het
succesvol functioneren van de leden. Daarom zal ook in de toekomst veelvuldig worden overlegd
met de deskundigen uit de financiële markt.
Dataverzameling pulsvloot goed van start
De registratie van de vangsten per trek in de pulsvloot maakt een goede start. Op
schepen die geen Microsoft Office beschikbaar hadden is inmiddels het gratis programma OpenOffice geïnstalleerd om de sheet mee te kunnen invullen.
Zoals in de eerste nieuwsbrief van dit jaar ook is benadrukt, is het van zeer groot belang voor
de toekomst van de pulsvisserij dat met deze registratie invulling wordt gegeven aan de onderzoeksverplichting die bij de pulslicenties is gesteld. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten in de
sheet zelf geconstateerd die de komende periode worden opgepakt. U kunt met vragen of opmerkingen in eerste instantie bij uw PO terecht. Wij rekenen op uw medewerking en danken
allen bij voorbaat voor de reeds getoonde inzet.
Volgende stap MSC-traject garnalen.
Het concept beoordelingsrapport (PCDR) van het MSC garnalen traject is gistermiddag, 19 januari 2017 online gekomen voor de publieke consultatie. Dit is de volgende stap in het verkrijgen van het MSC-certificaat voor de garnalensector. Stakeholders hebben 30 dagen om commentaar te leveren op dit rapport.
Na deze 30 dagen zal het beoordelingsteam het commentaar bekijken en indien van toepassing
verwerken. Na deze verwerking zal het eindbeoordelingsrapport worden opgesteld. Wij gaan er,
positief gestemd, nog steeds vanuit dat binnen afzienbare tijd het MSC-certificaat behaald zal
worden. Het rapport is te vinden op:
https://fisheries.msc.org/en/fisheries/north-sea-brown-shrimp/@@assessments.
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Installatie en toestemmingsverklaringen garnalenvissers
Voor het verkrijgen van de NB-wet vergunning is het verplicht om een kopie van de
installatie verklaring van de Black Box naar het NB-wet team van het Ministerie
NBwetteam@minez.nl te sturen.
Deze verklaring is inmiddels binnen van een groot aantal garnalenvissers, echter nog niet van
allemaal.
Zodra de installatie van de Black box volledig is afgerond ontvangt uw PO graag een kopie van
de ingevulde verklaring zodat we deze alsnog kunnen doorsturen. Hetzelfde geldt voor de toestemmingsverklaringen om de Black Box gegevens door uw PO op te kunnen vragen.
VIRIS-overzicht 2016.
Hieronder het overzicht 2016 betreffende de benutting van de belangrijkste quota. Peildatum is
31 december 2016, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft tot en met week 52 van dit
jaar. Dit betreft dus nog geen eindoverzicht. Ter vergelijking ook het overzicht van de benutting
van de quota per 31 december 2015, dat zijn wel de definitieve cijfers.

Vissoort:
Tong
Schol
Kabeljauw
Wijting
Tarbot/Griet
Schar/bot
Tongschar
Langoustines
Roggen

2015
( 31-12-2015)
Quotum:
Vangst:
Uitputting:
9.599
8.899
93%
56.581
30.661
54%
1.341
1.349
101%
528
548
104%
2.783
2.793
100%
11.421
3.794
33%
775
429
55%
1.350
1.008
75%
245
245
100%

2016
( 31-12-2016)
Quotum: Vangst:
Uitputting:
10.351
9.482
92%
61.180 32.130
53%
1.440
1.340
93%
588
610
104%
2.551
2.763
108%
11.421
3.786
33%
790
409
52%
1.708
1.464
83%
237
214
91%

PO-maatregelen.
Voor 2017 hebben alle Nederlandse PO’s in CVO-verband een aantal PO-maatregelen genomen
om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en
om vroegtijdige sluiting van het quotum proberen te voorkomen. Deze maatregelen zijn:
Rog: De maximaal aan te voeren hoeveelheid per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen
is door de PO’s vastgesteld op 125 kg doodgewicht. De minimum maat is 55 cm. Aanvoer van
rog kleiner dan 55 cm en/of meer dan 125 kg is verboden en de PO’s hebben een extra heffing
van € 5,00 per kg ingesteld voor overtredingen.
Tarbot, griet: voor deze soorten geldt een minimum aanvoermaat van 32 cm (verbod op
aanvoer van tarbot VI < 500 gram, griet III < 400 gram). Bij aanvoer kleiner dan 32 cm/500
gram-tarbot en kleiner dan 32 cm/400 gram-griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25
– 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.
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Noorse kreeft: Noorse kreeft valt enerzijds onder Aanlandplicht maar tegelijk mogen ondermaatse Noorse kreeft gediscard worden onder deminimis-regeling, dus feitelijk is er niets gewijzigd t.o.v. vorig jaar. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding.
Sluitingen: op dit moment geen.
Overzicht uitputting zeedagenbeleid 2016-2017.
Onderstaand treft u het overzicht aan betreffende de uitputting 2016/2017 van de zeedagen in
de verschillende mandjes. Zoals bekend mag worden verondersteld loopt de periode van de
zeedagenperiode van 1 februari 2016 tot en met 31 januari 2017. Onderstaand is de stand van
zaken per 29 december 2016 ( t/m week 50 van 2016).
Mandje

TR1 A*
TR1 B
TR1 C
TR2
Totaal TR1/2
TR3
BT1
BT2
Totaal BT1/2
GN
GT
West. Wateren**

Toegestane transitie Toegestane Vis- Uitputting per UitputtingsVisserij-inserij-inspanning 29-12-2016
percentage
spanning feb
feb 2016 t/m
van inspan2016 t/m jan
jan 2017 na
ning hele jaar.
2017
transitie
147.000
147.000
204.994
139 %
110.266
110.266
131.757
120 %
916.797
916.797
851.481
93 %
1.932.441
1.932.797
1.620.640
84 %
3.106.504
3.106.504
2.808.872
90 %
36.610
36.617
24.120
67 %
999.808
999.808
1.539.028
154 %
22.004.242
22.004.242
17.454.733
79 %
23.004.050
23.004.050
18.993.761
83 %
438.664
438.664
117.003
27 %
0
750.279
750.279
632.769
84 %

In bovenstaand overzicht is de ruil van BT-effort (6.000.000 kW-dagen) ten behoeve van de
TR-mandjes (2.000.000 kW-dagen) verwerkt.
* Onder TR1A vallen de kabeljauwvissers die deelnemen in CCTV en die daardoor vrijgesteld
zijn van zeedagen.
** Effort Westelijke wateren betreft het zeedagenmandje demersale effort t.b.v. de Kanaalvissers en dit loopt van 1 januari – 31 december.
Met vriendelijke groet,
Het VisNed-team.
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