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Aan: de leden van VisNed,

Urk, 31 maart 2017

Nieuwe Tweede Kamer: bekende en nieuwe gezichten in de Visserijcommissie
VisNed stuurt voor ieder Algemeen Overleg een aantal aandachtpunten naar
Tweede Kamerleden. Dit keer aan een wat uitgebreidere groep, waaronder
D’66 en Forum voor Democratie. VisNed vroeg nu aandacht voor: Aanlandplicht, Technische Maatregelen, Noordzeeplan en de terugtrekking van
NVWA uit de afslag. Afgelopen woensdag was het eerste Algemeen Overleg
tussen demissionair staatssecretaris Van Dam en de nieuwe Tweede Kamer.
Veel bekende gezichten, maar ook enkele nieuwe.
Bij het volgen van Algemeen Overleg werd duidelijk dat onze informatie de Kamerleden bereikt had. VisNed werd niet erg enthousiast van de antwoorden van de staatssecretaris op vragen van de Kamerleden. Het is begrijpelijk dat hij, nu het kabinet demissionair is, ingewikkelde zaken uit de weg gaat. Maar tegelijkertijd is het zeer teleurstellend omdat het Nederlandse visserijbelang in het geding is en er ook politiek niet gevoelige zaken zijn die verder
goed behandeld moeten kunnen worden. Daarom zal VisNed de belangrijkste zorgpunten in
een memo gieten en dat inbrengen in het Bestuurlijk Overleg met de hoogste ambtenaar van
Economische Zaken, de Directeur Generaal mevrouw Marjolijn Sonnema, dat over drie weken
plaatsvindt.
De kabinetsformatie is van start gegaan en VisNed gaat de komende weken bij de visserijwoordvoerders in de 2e Kamer langs. VisNed streeft ernaar net zo’n goede relatie op te bouwen met deze kamer als met de ‘visserij-coalitie’ uit de vorige periode, om de constructieve
samenwerking te kunnen voortzetten. Het VisNed-bestuur heeft groen licht gegeven voor een
prioriteitenlijst. Dat zijn om te beginnen Brexit en Aanlandplicht. Twee belangrijke speerpunten. Maar ook Ruimtegebruik op de Noordzee vanwege natuurgebieden en windparken, toepassing van de Gemeenschappelijke Marktordening, incl. het algemeen verbindend verklaren
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van PO duurzaamheidsmaatregelen. Maar er wordt ook verder vooruitgekeken. In de komende
periode worden de contouren geschetst voor het nieuwe Visserijbeleid. Daarin is het natuurlijk
vooral zaak afscheid te nemen van de vermaledijde aanlandplicht om er een werkbaar instrument voor in de plaats te krijgen.

Aanlandplicht komt snel dichterbij. VisNed waarschuwt wederom voor
chaos
We ontkomen er ook deze week niet aan om onze frustratie over de aanlandplicht nogmaals onder de aandacht te brengen. De Europese PO’s gaan
op uitnodiging van de Europese Commissie een overzicht opstellen van de
problemen die zich op korte termijn aandienen.
Vanuit Nederland heeft VisNed een opsomming gegeven van de chokespecies op de Noordzee
(wijting, tarbot/griet, heek, rog) en in het Kanaal (schol, kabeljauw, wijting, rog). Ook is wederom gewezen op de enorme fysieke problemen aan boord van de schepen en de hoge kosten wanneer de schol onder de aanlandplicht gebracht moet worden. Deze informatie komt
beschikbaar vanuit de VisNed-Best Practices-onderzoeken waarvan het tweede project op dit
moment loopt.
De aanlandplicht zal in 2019 volledig geïmplementeerd moeten worden. Artikel 15 van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB), waarin de aanlandplicht staat, is erg rigide en de beschikbare termijn wordt steeds korter. VisNed waarschuwt nogmaals voor chaos bij volledige
invoering. En dat zal VisNed blijven doen. In de hoop dat politici en beleidsmakers de noodzaak van aanpassingen zullen inzien voordat het systeem vastloopt. Want dan is de chaos pas
echt compleet. Wordt vervolgd.

VisNed pleit samen met NGO’s voor uitstel schol onder aanlandplicht
VisNed heeft samen met NGO-vertegenwoordiger Irene Kingma het initiatief genomen om uitstel te bepleiten voor de verplichte aanvoer van ondermaatse schol per 1 januari 2018. Gisteren overlegde de hiervoor door de
Noordzee-Adviesraad ingestelde Focusgroep voor het eerst. Gezien het
grote belang en de voortrekkersrol heeft VisNed het voorzitterschap van
deze Focusgroep op zich genomen.
Voor schol onder de aanlandplicht ziet VisNed maar één oplossing en dat is een uitzondering
dankzij hoge overleving. De onderzoeken die in dit verband zijn gedaan hebben nog niet het
gewenste resultaat opgeleverd en nieuw onderzoek heeft aanzienlijke vertraging opgelopen,
o.a. doordat meer dan 9 maanden gewacht moest worden op een vergunning voor het doen
van dierproeven. Daarom hebben we 2017 en begin 2018 nodig om deze onderzoeken alsnog
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uit te voeren om wetenschappelijk onderbouwd te kunnen pleiten voor gebruik van deze uitzondering. In de tussentijd kan verder onderzoek plaats vinden naar meer selectiviteit van het
SepNep in de 80 mm kreeftjesvisserij en ontsnappingspanelen in de 80-mm boomkorvisserij.
Verplichte aanvoer van ondermaatse schol met ingang van 1 januari 2018, dus al over 9
maanden, dwarsboomt deze aanpak. Uitstel is gewenst. Maar om de Scheveningengroep - de
groep van lidstaten van de EU rond de Noordzee - te bewegen tot uitstel naar 2019 dient er
een breed gedragen advies van de Noordzee-adviesraad te komen. Breed gedragen betekent
dat naast de visserijsector ook de NGO’s het advies moeten ondersteunen. Vanuit VisNed zijn
er bilaterale contacten met vertegenwoordigers van de NGO’s geweest en zij hebben, rekening
houdend met een aantal doelstellingen hun bereidheid uitgesproken. Daar zijn we blij mee.
Ook NGO’s beseffen dat een aanlandplicht alleen effectief is als deze in de praktijk uitvoerbaar
is.
De komende weken zal er hard gewerkt moeten worden aan dit advies, waarbij ook een belangrijke rol weggelegd is voor de VisNed-wetenschappers. Uiterlijk 28 april a.s. moet het document van de Noordzee-adviesraad klaar zijn, zodat het in de mei-vergadering van de Scheveningengroep besproken kan worden.

Europese PO’s pleiten voor opschorten Noordzeeplan
Het voorstel voor een Europees Noordzeeplan, gelanceerd door de Europese
Commissie, dat op dit moment in de Raad van ministers en het Europees
Parlement wordt besproken, kan niet rekenen op steun uit de visserijsector.
Het Noordzeeplan voor het beheer van visbestanden op de Noordzee moet
een aantal lopende beheerplannen (kabeljauw en tong/schol) vervangen,
waarbij tevens uitbreiding van een aantal soorten plaatsvindt, o.a. met
schelvis, wijting en Noorse kreeft. Uiteindelijk moeten de genoemde 3 partijen in triloog-onderhandelingen tot één gezamenlijk besluit komen. De
sector pleit voor het opschorten van het plan. En niet zonder reden.
Inmiddels heeft de rapporteur van het Europese Parlement, de Duitse sociaaldemocraat Ulrike
Rodust, haar ideeën over het Commissievoorstel gepresenteerd. Rodust wil de voorwaarden
voor het bevissen van bestanden sterk aanscherpen. Een zienswijze waar de Europese PO’s,
waarvan er meer dan 25 bijeenkwamen in Brussel voor de voorjaarsvergadering van de Europese Associatie van Producentenorganisaties (EAPO) onder voorzitterschap van Pim Visser,
grote moeite mee hebben.
De huidige spelregels zorgen volgens EAPO voor een heel goede ontwikkeling van de bestanden. Dus waarom deze regels nu verder aanscherpen terwijl de sector de handen vol heeft
aan een aanlandplicht? En belangrijker: dit Europese Noordzeeplan heeft na de Brexit slechts
autoriteit over iets meer dan één derde van de Noordzee. De rest is immers Noors of Brits water. Daarmee neemt de relevantie drastisch af. Een Focusgroep van de Noordzee-adviesraad
komt op 11 april as. in Amsterdam bijeen om te overleggen over de vervolgstappen.
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VisNed trekt samen op met Europese collega’s in Brexit-coalitie
De Brexit is ingewikkeld en spannend. Britse vissers roepen dat er na 40
jaar eindelijk een rechtvaardige verdeling van de quota moet plaatsvinden.
Merkwaardig, want bij de totstandkoming van het Europese Visserijbeleid
in de jaren 80 van de vorige eeuw was het Verenigd Koninkrijk volwaardig
lid en deelnemer aan het overleg. Nederlandse vissers willen graag in Britse
wateren blijven vissen en hebben dus belang bij het zoveel mogelijk in
stand houden van de huidige onderlinge afspraken. Iets wat – rationeel gezien - volgens veel deskundigen ook zou moeten gelden voor de Britten.
Maar waar de emoties hoog oplopen, is de ratio vaak ver te zoeken.
Om onze belangen rondom de Brexit zo goed mogelijk te dienen trekt VisNed vanaf nu samen
op met andere Europese visserijorganisaties. Veel EU-lidstaten zijn voor een belangrijk deel
van de visserij afhankelijk van toegang tot de Britse wateren en andersom veel minder. Daar
staat tegenover dat het Verenigd Koninkrijk voor een groot deel van de afzet afhankelijk is van
de Europese markt, dus hebben de Britten belang bij zo min mogelijk handelsbelemmeringen.
Vlak voor de Brexit deze week formeel is aangekondigd, heeft het nieuwe samenwerkingsverband van 13 visserijorganisaties uit 9 verschillende EU-landen zich vorige week woensdag officieel gepresenteerd in het Europees Parlement te Brussel. In een bijeenkomst, voorgezeten
door de Franse voorzitter van de Visserijcommissie van het Europees Parlement Alan Cadec, is
duidelijk gemaakt hoe de aanstaande Brexit ingevuld zou moeten worden vanuit het perspectief van deze Brexit-coalitie.
Naast VisNed nemen ook de NVB en de PFA (Reders) namens Nederland deel aan deze coalitie. In een aansprekende presentatie gaf Gerard van Balsfoort een opsomming van de resultaten van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de gevolgen van een ‘harde Brexit’. Voor een
duurzaam beheer van de bestanden (er zijn meer dan 100 bestanden die gezamenlijk door de
EU en het V.K. beheerd worden) en continuïteit in de economische resultaten van de betrokken visserijvloten is het – zoals aangegeven - van belang dat de huidige regelingen zo min
mogelijk worden gewijzigd. Dat wordt de inzet bij de onderhandelingen.
Voor een uitgebreid artikel over deze bijeenkomst verwijzen wij u naar Visserijnieuws:
https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/europese-visserij-alliantie-officieel-van-start-in-brussel

Schotse vissers verdacht van illegale praktijken
Na klachten vanuit de vishandel en de visverwerking heeft de Head of Marine Scotland Compliance de Producentenorganisaties schriftelijk gemeld
dat er sterke aanwijzingen zijn van illegale aanlandingen. Het gaat met
name om de vissoort zeeduivel en andere waardevolle soorten.
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Een mogelijke achterliggende oorzaak lijkt een te laag quotum. Want nu we in 2017 nog geen
3 maanden onderweg zijn, zijn er producentenorganisaties waarvan de benutting van het Zeeduivel-quotum ten westen van Schotland inmiddels op 85% staat. Hierdoor ontstaat een onhoudbare situatie met mogelijk aanzienlijke illegale aanlandingen als gevolg.
Het hoofd van de Unit “Compliance” (vertaald: Naleving) van de Schotse overheid wijst de
PO’s op de grote gevaren van dergelijke gedragingen: “Ik weet zeker dat ik niet hoef aan te

geven hoe belangrijk het is voor de Schotse industrie om haar zwaarbevochten reputatie voor
een duurzame en verantwoorde visserij te behouden. Naast de gevolgen voor schippers, reders, verwerkers of andere betrokken bij het constateren van de illegale activiteiten is er ook
sprake van ernstige reputatieschade”. Vervolgens wordt iedereen die informatie heeft, opgeroepen contact op te nemen met een Visserijofficier op de haven of een melding te toen aan
een zgn. kliklijnen genaamd: ‘Suspicious Activity’ of ‘Crimestoppers’.
Binnen de Britse aanvoersector heeft de brief de nodige commotie veroorzaakt. Want in het
licht van de aanstaande aanlandplicht kunnen veel schepen in de problemen komen als zij wel
zeeduivel (bij)vangen maar niet over de benodigde quota beschikken. Zeeduivel is een duidelijk voorbeeld van een verstikkingssoort (chokespecie), die ervoor kan zorgen dat de vloot in
de haven moet blijven als er onvoldoende quota is voor de bijvangst.
Hoopgevend is dat de Schotse minister eerder verklaard heeft de vloot niet in de haven te
houden wanneer een verstikkingssoort als bijvangst de hele visserij onmogelijk maakt. Ook
voor andere landen is deze opstelling van groot belang. Wij rekenen immers op eenzelfde opstelling van de Nederlandse overheid als een dergelijke situatie zich aandient.

Toezicht op Handelsnormen gaat veranderen
Het toezicht op de juiste toepassing van Handelsnormen in de afslag gaat
veranderen. De NVWA stopt per 1 april met deze vorm van toezicht. VisNed
vreest een vacuüm tot de nieuwe systemen volledig operationeel zijn.
Toen vorig najaar duidelijk werd dat de NVWA het toezicht in de afslagen echt zou beëindigen,
zijn de visafslagen in conclaaf gegaan over de manier waarop ze het toezicht zouden organiseren. Ook het toezicht op PO-maatregelen is onderdeel van dat onderzoek. Afgelopen week
rondden de afslagen hun onderling overleg af, volgende week overleggen afslagen en PO’s
over dit belangrijke onderwerp.
Voor Garnalen is dit dossier opgepakt door de BO Garnalen. Die heeft besloten om het toezicht op het zeven van garnalen uit te besteden aan een extern bedrijf, namelijk Union Control. Dat gaat natuurlijk niet van de een op andere dag, dus ook daar zal een soort van vacuüm ontstaan terwijl de externe firma ‘op stoom komt’.
VisNed vindt het jammer en eigenlijk onverantwoord dat de NVWA zich al heeft teruggetrokken en dat er geen goede overgang geregeld kon worden tot aan 1 september. Zelfs een mo-
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tie van de Tweede Kamer hierover werd door staatssecretaris Van Dam genegeerd. Maar gedane zaken nemen geen keer en we zullen daarom in constructief overleg met de afslagen
proberen zo snel mogelijk weer tot een verantwoorde situatie te komen.
VisNed maakt zich ook zorgen. Vooral over het gebruik van de 6,5 mm zeef. Dit gebruik is feitelijk uitgesloten doordat aangesloten vissers niet om een 6,5 mm zeef vragen, de afslagen
geen 6,5 mm zeef gebruiken en de handelaren geen over de 6,5 mm zeef gecontroleerde garnalen kopen. Het systeem lijkt daardoor waterdicht. Toch gonzen er geruchten over het gebruik ervan door free-riders. VisNed vertrouwt erop dat de controle snel op orde komt en dat
alle bij de BO aangesloten partijen, vissers, afslagen en handelaren, de BO-afspraken loyaal
zullen nakomen.

Tuchtcollege voor Scheepvaart zoekt expertise uit visserij
Het Tuchtcollege is op zoek naar nieuwe leden voor de periode 2018 – 2022.
Hier is ook plaats voor leden met een visserijachtergrond zoals schippers en
werktuigkundigen.
Voor leden met een visserijachtergrond geldt dat zij van de afgelopen 10 jaar ten minste vijf
jaren als scheepsofficier, respectievelijk schipper, aan boord van een zeeschip hebben gevaren. Benoeming vindt plaats voor vier jaar door de Minister van Infrastructuur en Milieu.
Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart te Amsterdam houdt zich onder meer bezig met de
tuchtrechtspraak voor scheepsofficieren op Nederlandse schepen ter zake van handelen in
strijd met goed zeemanschap ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu
en het scheepvaartverkeer. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door ervaren beroepsgenoten onder voorzitterschap van een jurist.
Belangstelling? Stuur dan uw CV en motivatie vóór 30 april 2017 naar de secretaris van het
Tuchtcollege, mr E.H.G. Kleingeld, Damrak 387, 1012 ZJ Amsterdam, of per e-mail aan ekleingeld@tuchtcollegevoordescheepvaart.nl.

Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust
Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe
scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel
van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het
scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook
zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op
de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.
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De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde
vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes.
Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes gezamenlijk aan, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van
Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.
De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de
kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.
Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:
•

Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door de
(nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele;

•

Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels;



Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;



Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende
routes;



Aanpassing van ankergebieden.
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Nieuwe regels voor varen in windparken
Naast het vastleggen van de nieuwe routes, hebben België en Nederland afspraken gemaakt
over de doorvaart van de (nog aan te leggen) windparken bij Borssele:


Alle Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart.



Nadat de windparken bij Borssele zijn opgeleverd, mogen kleine schepen (<24 m) onder voorwaarden door de Nederlandse windparken varen.



In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen
waarin schepen kleiner dan 45 m mogen varen.
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Vermiste getijdeboei snel terug naar eigenaar
VisNed wordt vanuit het buitenland steeds vaker aangesproken als contact
voor de Nederlandse kottersector. Deze week betrof het een getijdeboei,
een duur instrument die snel terugkeerde naar de eigenaar.
Afgelopen week ontving Pim Visser een mail uit Engeland van een ‘fisheries liasion officer.’ Dat
is een specialist die het contact onderhoudt tussen windparkontwikkelaars en de visserijsector.
Hij meldde dat er een duur instrument was kwijtgeraakt, waarschijnlijk opgevist. Hij noemde
de visnummers van een aantal schepen. Wij namen met deze schepen contact op en het bleek
dat een van hen het apparaat inderdaad had opgevist. Het terugsturen was snel geregeld.
Zo kregen we ook een bericht van een telefoonkabelexploitant. Kennelijk was een kabel vrijgespoeld en was er de afgelopen periode nogal wat schade aan. Ook hier kregen we scheepsnummers door. Met deze schepen hebben we natuurlijk contact opgenomen met het verzoek
extra op te letten.
Ook dit is een belangrijke rol van VisNed: het onderhouden van goede contacten en bestendigen van een goede werkrelatie met de wereld om ons heen.

Achtergrond
Artikel: Wat de Brexit echt betekent en 7 andere (on)aangename verras-

singen
De Britse premier Theresa May heeft haar aangekondigde afscheidsbrief aan de EU afgelopen woensdag 29 maart 2017 ingeleverd. Artikel 50, de vertrekprocedure uit de EU, is
daardoor in werking gezet. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? In een artikel voor het opinieblad Forum van VNO-NCW worden 8 vragen en antwoorden gegeven die van belang
zijn om het proces van Brexit bij te kunnen houden. Ook in dit stuk wordt bijzonder gewezen op de bijzondere positie van de visserijsector en de viswateren.
Wij verwijzen u hiervoor naar:
https://www.vno-ncw.nl/forum/wat-de-brexit-nou-echt-betekent-en-7-andere-onaangename-verrassingen

Jaarboeken 2017
De nieuwe visserij-jaarboeken zijn inmiddels aan de VisNed-PO’s verstrekt.
Leden kunnen bij hun eigen PO terecht voor het in ontvangst nemen van 2
jaarboeken per vaartuig.
Hiervoor kan ook contact opgenomen worden met het secretariaat van VisNed. Leden van VisNed kunnen ook terecht in het kantoor van VisNed in het gebouw van Zeehaven IJmuiden.
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Halkade 4. Voor de (Urker) leden die langs kunnen komen op het kantoor te Urk liggen eveneens 2 jaarboeken klaar. Wij rekenen graag op jullie komst.
Relaties van VisNed die in aanmerking willen komen voor toezending van een nieuw jaarboek
kunnen een mailtje sturen naar het secretaraat van VisNed, zie bovenstaand emailadres.

Aanvoerregeling schol verlengd
Het Coördinatiecomité PAP-schol heeft besloten de aan te voeren hoeveelheden te laten staan op 100%. Er geldt echter wel een aantal aanvullende
bepalingen.
Afgelopen maandag, 27 maart 2017 is in het kader van de PAP-regeling scholaanvoer de
nieuwe periode van 4 weken ingegaan. (27 maart – 22 april 2017). Door het besluit ziet de regeling van de aanvoer van schol er voor de weken 9 t/m 12 als volgt uit:


Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag maximaal 100 ton schol
aanvoeren;



Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag maximaal 115
ton schol aanvoeren;



Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag maximaal
130 ton schol aanvoeren.

De regeling kent 2 aanvullende bepalingen:


Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser
die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden
van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder
tot 500 ton in de categorie 500 – 1.000 ton; een contingenthouder 500 – 1.000 ton in
de categorie > 1.000 ton.



Het is toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen
tot een kwartaal-contingent. De visser mag dan zelf bepalen wanneer hij deze periode
invult. In deze periode mag per week niet meer aangevoerd worden 40 ton. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit door te geven aan de PO (inclusief de betreffende
periode).

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak die op korte termijn
open gesteld wordt. Vaartuigen die bovengenoemde maximale hoeveelheid voor de 4-weekse
periode overschrijden, worden geconfronteerd met een extra heffing van € 1,00 per kg schol.
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VIRIS-overzicht 2017
Hieronder het eerste overzicht 2017 betreffende de benutting van de belangrijkste quota. Peildatum is 20 maart 2017, dit zal betekenen dat het de
aanvoer betreft tot en met week 10 van dit jaar.
In dit overzicht is nog niet verwerkt de 10 % bij de soorten tong, schol en Noorse kreeft die
meegenomen worden uit 2016.
Ter vergelijking ook het overzicht van de benutting van de quota per 25 maart 2016, dat is
feitelijk tot en met week 11 van vorig jaar.

2017
( 20-03-2017)
UitputVissoort:
Quotum: Vangst:
ting:
Tong
11.550
2.149
19%
Schol
47.546
5.414
11%
Kabeljauw
3.608
104
3%
Wijting
787
146
19%
Tarbot/Griet
2.745
749
27%
Schar/bot
11.421
621
5%
Tongschar
764
31
4%
Langoustines
539
116
22%
Rog
198
38
19%

2016
( 25-03-2016)
UitputQuotum: Vangst:
ting:
9.799
2.277
23%
47.462
5.974
12%
3.245
363
11%
675
150
22%
2.493
828
33%
11.421
1.057
9%
664
44
7%
369
113
31%
188
73
39%

PO-maatregelen
Voor 2017 hebben alle Nederlandse PO’s in CVO-verband een aantal POmaatregelen 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. De 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: De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of
reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 1.000 kg doodgewicht. Voor deze
soorten geldt ook een minimum aanvoermaat van 32 cm (verbod op aanvoer van tarbot VI <
500 gram, griet III < 400 gram). Bij aanvoer van meer dan 1.000 kg en/of 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.

Met vriendelijke groet,
Het VisNed-team.
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