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Aan: de leden van VisNed,

Urk, 26 mei 2017

Oproep: VisNed zoekt pulskotter voor onderzoek vergelijkend vissen
VisNed wil namelijk aantonen dat 90 mm puls geen oplossing biedt voor de
aanlandplicht vanwege hoog verlies van markwaardige tong en minimaal
verlies van discards schol.
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Het onderzoek vindt plaats door vergelijkend vissen. Hierbij wordt aan de ene kant met 80 mm
en aan de andere kant met 90 mm gevist. Hier overheen zit een zeer ruime overkuil van 50 mm
zodat alle vis, waaronder tong, gevangen wordt. Hiervoor is een ontheffing beschikbaar van de
RVO. Over de praktische invulling aan boord wordt nog nader overleg gepleegd. Het houdt in
ieder geval in dat er twee wetenschappers mee gaan en een extra bemanningslid nodig is.
Wat staat ertegenover: de extra inzet van de bemanning, het verlies in vistijd en de mogelijk
veranderde vangstsamenstelling worden met wetenschappelijk tongquotum ruimschoots gecompenseerd. Kuilen, overkuilen en andere benodigdheden worden uit het project betaald. De
maatse tong in de overkuil mag worden aangeland. Tijdens week 24 staat de eerste reis vergelijkend vissen gepland, de streefdatum voor deze tweede reis is week 26.
Voor aanmelding, en voor meer informatie over de opzet van de reis of de vergoeding kunt u
ivm afwezigheid van de wetenschappelijke medewerkers van VisNed direct contact opnemen
met projectleider Ed de Heer, tel. 06 – 247 70 687; edeheer@bureaudeheer.nl
Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Best Practices II is een project dat wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EU).

Bestuur VisNed maakt extra geld vrij voor strijd om behoud puls
Het kan u niet ontgaan zijn. Het teleurstellende besluit van de Visserijraad –
en de aanloop daartoe – over permanente toelating van pulsvisserij is breed
uitgemeten, tot het 8 Uurjournaal aan toe. Het VisNed-bestuur heeft overleg
gevoerd over wat ons te doen staat om de negatieve insteek van de ministers
gewijzigd te krijgen. Hoe zorgen we ervoor dat puls-sceptici van de juiste informatie worden voorzien en waarmee kunnen we ze overtuigen van het innovatieve karakter van de Puls? Het VisNed-bestuur heeft besloten extra
budget vrij te maken om expertise in te schakelen. Uiteraard blijven we hier
als aanvoersector samen optrekken.
Hoe werkt het?
Pim Visser heeft vorige week in Visserijnieuws uitgelegd wat de status is van het besluit van de
Visserijministers. Dit wordt de Algemene Oriëntatie - zeg maar het uitgangspunt van de Raad
van ministers - in de onderhandelingen met Europese Commissie en Europees Parlement over
Technische Maatregelen, waaronder Puls. De Europese Commissie heeft vorig jaar haar standpunt al bepaald en stelt voor gebruik van de Puls in de Noordzee vrij te geven. Het Europees
Parlement spreekt op korte termijn over haar standpunt. Een hiervoor benoemde rapporteur zal
in overleg met zogenaamde schaduwrapporteurs van de verschillende fracties, waaronder Peter
van Dalen van de CU-SGP-fractie, een document opstellen waar voor de zomer in de Visserijcommissie van het EP over gestemd zal worden. Na de vaststelling in de plenaire vergadering
beginnen dan komend najaar de triloog-onderhandelingen tussen de drie genoemde partijen.
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Snelheid is geboden
Gelijk hebben is helaas nog geen gelijk krijgen. Duidelijk is dat de komende maanden cruciaal
zijn voor de toekomst van puls. Daarom is extra inzet nodig om strategische en communicatieve
stappen te zetten. En om de hoogst mogelijke politieke figuren weten te bereiken en te overtuigen van het behoud van de Puls. Onze innige contacten met leden van het Europees Parlement,
vooral ook de ‘buitenlandse,’ zullen we verder intensiveren. Pim Visser en Geert Meun zullen de
komende periode veel tijd in Brussel besteden om bij Europarlementariërs Puls ‘informerend positief’ te bepleiten. Het gaat dan om amendementen op de tekst van de conceptverordening
Technische Maatregelen waarvoor Wij zullen concrete tekstvoorstellen zullen aandragen om
Puls verder te helpen.
Informatiebijeenkomst
Het is VisNed gelukt via haar Europese netwerk een informatiebijeenkomst over Puls in het Europees Parlement te organiseren. Deze staat voor 21 juni op de planning. Op 2 juni reizen Geert
Meun en Pim Visser af naar Boulogne om met de Franse visserijorganisaties te overleggen.
Naast Puls staan daar ook Brexit en aanlandplicht op de agenda.
De werkgroep Communicatie puls, waarin EZ, Wageningen Marine, VisNed, NVB en NGO’s samenwerken heeft afgesproken voluit in te zetten op de ons omliggende landen. We hebben afgesproken dat er optimale afstemming is de komende periode.

Scheveningengroep stemt in met uitstel Schol
Afgelopen woensdag heeft de High Level Group van het verband van landen
rond de Noordzee, de Scheveningengroep, ingestemd met een wijziging in
het infaseringsplan aanlandplicht. Deze wijziging zorgt ervoor dat schol later
onder de aanlandplicht gebracht wordt. Dit geeft meer tijd om verduurzamingsmaatregelen uit te werken en uitzonderingen op basis van overleving
te bewerkstelligen.
Aanvankelijk stond de schol voor de 80 mm-visserijen (boomkor-puls, twinrig, fly shoot) in 2018
op de rol om onder de aanlandplicht te vallen. Mede door bureaucratische oorzaken werden de
overlevingsproeven in het door VisNed opgezette Best Practices II-project vertraagd, waardoor
uitstel dringend nodig was.
In samenwerking met Economische Zaken en dankzij de realistische insteek van de NGO’s lukte
het VisNed om een unaniem gedragen advies van het Noordzee-Adviescomité aan de Scheveningengroep uit te brengen. Hierin wordt gepleit voor aanpassing van de eerder door de lidstaten goedgekeurde Joint Recommendation, waarin de fasering van de aanlandplicht vastgelegd
is.
Formeel moet er nog een kleine slag om de arm gehouden worden omdat de Europese Commissie en Europees Parlement definitief fiat moeten geven waarbij wij overigens geen problemen voorzien.
Op dit moment worden in het Best Practices II-project in samenwerking met diverse kotters en
Wageningen Marine Research de overlevingsproeven uitgevoerd. Ook de andere projecten die
we uitvoeren met betrekking tot verduurzaming zijn dan verder in hun ontwikkeling.
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Uiteraard hopen we dat al deze bevindingen een bevestiging geven van de aanname dat overleving van schol als voldoende gekwalificeerd kan worden om een uitzondering op de aanlandplicht te kunnen bepleiten.

Noordzee-Adviesraad: focus op werkbare aanlandplicht
De aanlandplicht wordt per 1 januari 2019 volledig ingevoerd. Iedereen in de
visserijsector is tegen de plannen maar zien ze niet verdwijnen. De politiek in
Europa zal dit nooit besluiten. Daarom zet VisNed in op een naleefbare en
uitvoerbare aanlandplicht. Binnen de Noordzee-Adviesraad overleggen Pim
Visser en Geert Meun namens VisNed hierover met zusterorganisaties en
NGO’s.
Doelstelling is een nieuw advies aan politiek en beleid waarin een werkbare aanlandplicht mogelijk wordt gemaakt. De eerste stap is onlangs gezet door het schrappen van de TAC voor
schar en bot. Hierdoor vallen deze soorten niet langer onder de aanlandplicht. Vanuit Nederlands perspectief zal ook een oplossing gevonden moeten worden voor schol en de bijvangstsoorten tarbot, griet en rog, de zogenaamde verstikkingssoorten (chokespecies).
VisNed heeft onlangs een memorandum hierover aan Eurocommissaris van Visserij Karmena
Vella aangeboden. Hierin is het doemscenario geschetst dat bij invoering van de aanlandplicht
voor deze 4 soorten, de Nederlandse platvisvloot binnen twee maanden aan de kant zal komen
te liggen. De noodzaak van aanpassing van het beleid is dan ook enorm.
Vorige week kwam de Focusgroep van de Noordzee-adviesraad bijeen om hier een advies over
te schrijven. Belangrijkste item is de situatie van de chokespecies, omdat dit in elke lidstaat
speelt. Er wordt gewerkt aan oplossingen die gebruik maken van de beschikbare uitzonderingsbepalingen, zoals hoge overleving. De insteek is deze te realiseren voor schol.
Maar er zal ook gekeken moeten worden naar aanpassing van het TAC- en quotasysteem. Zijn
er TAC’s die, net als bij schar en bot, geschrapt kunnen worden of kan er nagedacht worden
over het groeperen van TAC’s voor meerdere soorten, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de visserij
in de Noorse zone? Met een dergelijk systeem staat ons meer flexibiliteit voor ogen. Ook vinden
wij dat er gekeken moet worden naar praktisch toepasbare regels om selectiviteit en vermijding
van vangst aan ondermaatse vis te bevorderen. Diverse ideeën om dit mogelijk te maken zullen
in het document verder worden uitgewerkt.

EUFA lanceert heldere website over ingewikkelde Brexit
European Fisheries Alliance, de club van 13 Europese visserijorganisaties uit
9 verschillende landen die samen optrekken in het kader van Brexit, lanceerden deze week hun website: www.fisheriesalliance.eu. Een zeer informatieve
site die is opgebouwd langs vier thema’s:


Allemaal in hetzelfde schuitje: over vrije markten en vrije toegang tot



Elk een eerlijk aandeel: over eerlijke quotaverdeling

visgronden
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Onze gezamenlijke toekomst veiligstellen: over duurzaamheid en ge-

zamenlijke verantwoordelijkheid
In het dagelijks leven: wat betekent Brexit voor onze visserijgemeenschappen?

Gerard van Balsfoort, de voorzitter van EUFA, Miriam Offermans en Pim Visser vertegenwoordigden de Nederlandse visserij afgelopen maandag bij een EUFA-bijeenkomst in Brussel. Ze
spraken samen af niet mee te doen aan het moddergooien waar de Britse visserijsector mee is
gestart.
De inzet van Britse vissers lijkt erop gericht de krenten uit de EU-pap te gaan halen. Ze willen
onze vissers weg hebben uit Brits water, maar wel gewoon blijven exporteren naar de Europese
Unie (EU). Wel de lusten niet de lasten. Maar wij laten ons niet van de wijs brengen. EUFA
houdt het bij de feiten, zoals:
 Dat we al eeuwenlang als collega’s op dezelfde visgronden opereren
 Dat de Britten hun eerlijke aandeel in de Europese quota’s hebben gekregen
 Dat vis vangen en vis verhandelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn
 Dat de Britten fanatiek voorstanders waren en zijn van gesloten gebieden
 Dat de Britten de aanlandplicht hebben bedacht
 Dat de Britten hun interne quotumverdeling niet op orde hebben.
Opkomen voor elkaars belangen
Voor ons begint nu een tijd van wachten. De Brexit-onderhandelingen richten zich allereerst op
het ‘ontvlechten’ van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De EU heeft de ambitie dat rond kerstmis 2017 af te ronden. Daarna beginnen de gesprekken over nieuwe verhoudingen. Dan komt
het er echt op aan. Dan moet EUFA haar kracht en samenhang tonen. Dan gaan de Britten hun
12 mijl claimen. Dat heeft voor Nederlandse vissers niet veel effect, maar voor onze Belgische
(vlag) collega’s wel. Dan moeten alle negen landen collegiaal schouder aan schouder staan. Als
we dat doen, mogen wij van onze collega’s volop steun verwachten bij het Pulsdossier.
De komende maanden zijn we achter de schermen druk bezig met de voorbereiding op de onderhandelingen over de toekomst en de gezamenlijke belangen die we daarin hebben. Zo mag
Pim Visser op 7 juni namens de Nederlandse sector aanschuiven bij een Ronde Tafelgesprek in
de Tweede Kamer.
Maar ook in internationaal verband blijven we actief. En hoe vervelend de onderhandelingen
ook mogen worden, na de Brexit is er een nieuwe realiteit waarin we weer collegiaal zullen
moeten samenwerken met de Britse collega’s. En ook met de Noren. Ook die overweging speelt
mee in de aanpak die we gaan kiezen. Als je op de hoogte wilt blijven van al deze ontwikkelingen, hou dan vooral de EUFA-website in de gaten!

Brexit; de Britse visserij wil een mega deal
De visserijsectoren van Schotland en Engeland zien hun kans schoon. Zij
spreken over: “a once in a generation chance to regenerate UK fishing”. De
messen worden geslepen. VisNed wil in gesprek blijven om te werken aan
een toekomstbestendige samenwerking zodra de onderhandelingen tussen
de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van start gaan.
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Gemakkelijk wordt het niet. In Engeland en Schotland wordt niet onder stoelen of banken gestoken dat het EU-visserijbeleid een volledige mislukking is en dat de Brexit met beide handen
aangegrepen wordt om een eigen visserijbeleid te ontwikkelen. Daarbij wordt steeds verwezen
naar oneerlijke quota-verdeling en de grote natuurlijke hulpbronnen (visbestanden) die zich in
Britse wateren bevinden en met name bevist worden door Europese vissers. Een kreet die veelvuldig gehoord wordt is: “we verlaten niet alleen de EU maar we verlaten ook het Gemeenschappelijk Visserijbeleid”.
In het onlangs verschenen manifest van de Conservatieve partij van premier May over Brexit is
ook een passage over visserij opgenomen. En ze zet daar hoog in. Er wordt namelijk verwezen
naar het claimen van de soevereiniteit over de Britse wateren van voor de toetreding tot de
EEG in 1973. Dus de Exclusieve Economische Zone gebaseerd op de 200 mijlszone. Echter in
het document zelf staat ook dat het gaat om de 12-mijlszone. De vraag is nu hoe dit in de onderhandelingen geïnterpreteerd gaat worden.
Naast al deze Britse retoriek maakt VisNed zich zorgen of de visserij niet bedolven zal worden
onder veel grotere belangen rond andere heikele kwesties. Deze vrees bestaat ook in Europa;
worden de belangen van de Nederlandse en/of Franse vissers niet ondergeschikt gemaakt in
het politieke en economische Europese krachtenveld?
Na het afwikkelen van de Brexit zullen er op de Noordzee 3 partijen verantwoordelijk zijn voor
het visserijbeleid: Groot-Brittannië, Noorwegen en de Europese Unie, waarbij de Unie qua oppervlak de kleinste partner is. VisNed is ervan overtuigd dat alle partijen zouden moeten streven naar een gezamenlijk duurzaam beheer afgestemd op elkaars belangen maar bovenal gestoeld op een constructieve samenwerking in plaats van elkaar te beschimpen en te bevechten.

EMK-manifestatie in Brussel
Eendracht Maakt Kracht biedt dinsdag 30 mei in Brussel een stevige petitie
aan tegen de Europese aanlandplicht. De petitie wordt overhandigd aan mevrouw Elisa Roller van de Europese Commissie en aan Alain Cadec, voorzitter
van de Visserijcommissie in het Europees Parlement.
Vooraf vindt vanaf 12.00 uur een EMK-manifestatie plaats. Vanaf het Schumanplein (waar de
Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie zetelen) wordt naar het Europese Parlement gelopen. Het bestuur van EMK doet een laatste oproep aan (Nederlandse en Belgische)
vissers om mee te gaan. Aanmelden graag bij voorzitter Job Schot.
Schot: ,,EMK is niet voor niets opgericht. We grijpen alles aan om het tij te keren, want we kunnen de aanlandplicht niet over onze kant laten gaan. Welbeschouwd zal die het einde van de
kottervisserij betekenen, wat ook duidelijk blijkt uit het VisNed-memorandum inzake choke-species. Het is ons ernst!’’
Een vissersdelegatie gaat om 13.00 uur bij het Europees Parlement naar binnen. Gastheer daar
is Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie/SGP en lid van de Visserijcommissie. ,,Het is belangrijk dat de Europese Commissie en mijn collega’s van vissers zélf horen
hoe hoog de nood is. Daarom heb ik de opstellers van de petitie uitgenodigd’’, aldus Van Dalen.
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De petitie met circa 23.000 handtekeningen wordt tijdens de lunch als eerste overhandigd aan
Elisa Roller. Mevrouw Roller is directielid van de DG Mare en bij de Europese Commissie eerstverantwoordelijke voor het dossier Technische Maatregelen, waar de aanlandplicht onderdeel
van is.
Behalve voorzitter Cadec en Van Dalen zullen er meer fractiecoördinatoren uit het Europarlement aanwezig zijn, waaronder de Portugese visserijwoordvoerder Santos van de Sociaal Democraten. VisNed in de persoon van Pim Visser en NVB zijn ook present. (bron: Visserijnieuws).

Natura2000 maatregelen in Sylt een stap dichter bij
Vanuit Duitsland wordt alles op alles gezet om te komen tot enorme bescherming van gebieden. Met behulp van wetenschappers, consultants, beleidsambtenaren en wordt geprobeerd alle argumenten tegen de plannen te
weerleggen.
Afgelopen woensdag kwamen de lidstaten bijeen in Bonn om te spreken over gebieds-bescherming in de Oostelijke Duitse Bocht. De Noordzee Advisory Council is waarnemer bij dat overleg,
Pim Visser vertegenwoordigde de visserij uit de AC.
Tijdens de bijeenkomst is een informatiepakket beschikbaar gesteld en zijn diverse maatregelen
besproken. Duidelijk is dat Duitsland een eigen plan trekt, wat voor zover wij dat kunnen bekijken nogal afwijkt van wat er in andere EU landen gebeurt. Zo zijn we in het Verenigd Koninkrijk
al lang over ‘gravel’ aan het praten en zijn we het erover eens dat visserij en die habitat zich
redelijk goed met elkaar verdragen. In Duitsland wil men ter bescherming hiervan gebieden
sluiten.
VisNed heeft aangegeven dat vissers te maken hebben met sluiting van veel gebieden, vanwege natuur, zandwinning, pijpleidingen, windparken of wat dan ook. Maar volgens de letter
van de wet is die opeenstapeling geen argument. Hoe vreemd we dat allemaal ook vinden.
Duitsland wil snel met de procedure starten, waarschijnlijk na de zomer. Dit betekent dat de
echte onderhandelingen dan beginnen en zes maanden duren. Voor die tijd moeten wij alle
stukken in detail bestuderen en van commentaar voorzien. In dit verband trekken we collegiaal
op met onze Duitse en Deense collega’s, maar ook met Fransen.
Ook moet er nog een Noordzee AC advies komen. Dit arbeidsintensieve dossier komt bovenop
alle dossiers die er al liggen, maar de belangen zijn groot, vooral voor garnalen-vissers en flyshooters. We zetten alles op alles om de beperkingen tot een minimum te houden.

Kottersector pakt uit tijdens Visserijdagen op Urk en SAIL in Den
Helder
Deze week staat Urk bol van de activiteiten in het kader van de Visserijdagen
2017. Afgelopen maandag werd daar het eerst kistje mei-schol geveild. Dat
leverde meer dan € 100.000 op, die werd geschonken aan de stichting
‘Schreeuw om leven’. VisNed leverde hieraan ook een substantiële bijdrage!
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Komende zaterdag (morgen) organiseert ons eigen Nederlands Visbureau de
Nederlandse Dag van de Zeevisserij. En dan staan we nog maar aan het begin van het ‘visserijdagenseizoen.’
De afgelopen weken waren er al de week van de Goereese Vis en de IJmuidense dag van de
duurzame visserij. Stuk voor stuk evenementen waar onze mooie kottersector weer positief in
de schijnwerpers stond. En de visserij zal ook op 17 juni weer centraal staan tijdens Vlaggetjesdag in Scheveningen.
SAIL 2017
Van 22 t/m 25 juni vindt SAIL 2017 plaats in Den Helder. Op vrijdag 23 juni organiseert VisNed
een SAIL-middag voor haar relaties. Een netwerkbijeenkomst om met beleidmakers en politici in
ontspannen sfeer met een pulskotter langs de windjammers, barken, marineschepen en een
booreiland te varen. En ondertussen bij te kletsen en van het goede wat de zee ons biedt te genieten.
Ook zal tijdens SAIL op de kade een aansprekende presentatie worden neergezet waar bezoekers de werking van het pulstuig, als speerpunt van innovatie en duurzaamheid in de visserij,
zelf kunnen ‘ervaren’. Naast dit hightech aspect van visserij is op de kade bij de visafslag uiteraard ook ruimte voor het ambachtelijke aspect, zoals nettenboeten en visroken.
Tijdens al deze evenementen werken we hard aan het verbeteren van de beeldvorming over de
visserij. Facebook lijkt daarnaast ook een permanente plek te hebben veroverd, met heel veel
‘posters’ en volgers over visserij-gerelateerde onderwerpen. EMK speelt daarbij een belangrijke
rol, net als de activiteiten en creativiteit vanuit het Nederlands Visbureau.

Visserij op de kaart in Nieuwspoort met Haring Party op 15 juni
Als het over haring gaat, gaat het over vis. En dus over onze sector. Het begin van het haringseizoen is daarom een goed ankermoment om de visserij in
de schijnwerpers te plaatsen. Met veel persaandacht. Ook in het perscentrum
van de Tweede Kamer in Den Haag: Nieuwspoort. Dit jaar in de vorm van een
combinatie van een kleine Visserijpoort van RVZ en VisNed, samen met de
traditionele Haring Party van het Nederlands Visbureau.
Op donderdag 15 juni gaat het vooral over de actualiteit rond Haring, gezien vanuit het perspectief van de Haring Groothandelsvereniging. Maar natuurlijk tippen we ook de onderwerpen
Puls, Brexit, Aanlandplicht en Noordzeeplan aan. Om daarna met een breed gezelschap in
Nieuwspoort volgens traditie te beoordelen of de nieuwe haring ook dit jaar weer beter is dan
die van vorig jaar.

VisNed en NVB zetten in op combineren wind op zee en natuur
Het is duidelijk dat met de forse uitbreiding van windparken de komende jaren, en de claims voor meer gesloten natuurgebieden op de Noordzee, de
ruimte om te kunnen vissen zal afnemen. Zeker als dat naast elkaar wordt ingevuld. Een flinke stap in de goede richting kan gezet worden wanneer de
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wens van de visserij tot efficiënt en meervoudig gebruik (wind en natuur in
dezelfde gebieden) wordt overgenomen. Dan nog zal de schade door verlies
van visgronden groot zijn, maar een stuk minder.
Om vooruitgang te boeken bij de invulling van de plannen en tegelijkertijd de
schade voor de visserij zoveel mogelijk te beperken hebben de kotterorganisaties VisNed en NVB een gezamenlijk verzoek neergelegd voor een gesprek
met de ambtelijke top van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.
Doelstelling is om de zorgen vanuit de visserijsector duidelijk te maken en de
toezegging te krijgen dat hier ook serieus aandacht voor is. De overheid
heeft toegezegd dat dit overleg binnenkort zal plaats vinden.
Maar de Noordzee is groter. We hebben niet alleen te maken met Nederland. Alle landen rond
de Noordzee zijn bezig met de invulling van plannen rond wind en natuur, met de bijbehorende
ruimteclaims. En aangezien er niet of nauwelijks afstemming is tussen de kustlanden dreigt een
echte lappendeken van grote gesloten gebieden te gaan ontstaan.
Uit diverse vergaderingen en bijeenkomsten met de stakeholders blijkt al geruime tijd dat er
nauwelijks of helemaal geen rekening gehouden wordt met de belangen van de visserij. De mening die overheerst is: ‘die vissers kunnen wel op een andere plaats hun vis vangen.’ Maar zoveel andere plaatsen zijn er niet meer over.
Natuurlijk erkennen wij dat de belangen van de energieproducenten groot zijn en dat het internationale commitment ter bescherming van de natuurwaarden ingevuld moet worden. Maar er
zal toch ook bereidheid moeten zijn om de schade voor de visserijsector zoveel mogelijk te beperken. Met het gelanceerde voorstel voor meervoudig gebruik wil de kottersector zich constructief mengen in deze belangrijke discussie.

Markt Adviesraad nu echt van start
Er is lang gepleit voor deze overlegtafel met aanvoerders, handelaren, verwerkers, NGO’s en consumenten. Hiervoor is de Markt Adviesraad (MAC) gevormd. Na de formele plichtplegingen in Brussel is in werkgroepen gesproken over illegale en ongereguleerde visserijen en de nieuwe Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) door de PO’s.
Voorzitter van de MAC is Guus Pastoor, voorzitter van de Visfederatie en de Europese koepel
AIPCE. VisNed is lid van het uitvoerend comité in EAPO verband.
Aan de orde kwam de strijd tegen illegale en ongereguleerde visserijen. De Europese visserijen
zijn goed gereguleerd en mogen niet beconcurreerd worden door importvis uit gebieden waar
het met de regels niet zo nauw genomen wordt. De MAC ondersteunt daarom de invoering van
een computersysteem waar alle visserijen die hun vis in Europa op de markt brengen in detail
in beeld wordt gebracht. Zij die zich niet aan afspraken houden worden van de Europese markt
geweerd. Dat is inmiddels gebeurd met een aantal Aziatische tonijnvisserijen.
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Dat helpt want in een aantal gevallen zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor de markt weer
voor hen open ligt. Toch zijn er zorgen, want er is bij de controle op importen geen gelijk speelveld. Zo kan het dat er in drie Europese havens, op steenworp afstand van elkaar, Hamburg,
Rotterdam en Antwerpen, met heel verschillende maten gemeten wordt
Ook is de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) door PO’s besproken. Ook hier bleek vrij
heldere Europese regelgeving toch tot grote verschillen in uitwerkring in lidstaten te leiden. En
de bij de GMO horende financiering is in sommige landen ruim voor handen en in andere landen (zoals Nederland) hoegenaamd niet.
Omdat we halverwege een beleidsperiode zijn, gaat de MAC, op voorstel van EAPO in nauwe
samenwerking met de Europese Commissie een bijeenkomst organiseren om de verschillen helder in beeld te brengen en met de lidstaten hierover het gesprek aan te gaan. Ook gaat het om
het goed functioneren van PO’s en het voorkomen van de overal toenemende neiging tot
freerider gedrag.
Het werkterrein van de MAC betreft zaken die wellicht wat verder weg staan van de dagelijkse
visserijpraktijk, maar die wezenlijk zijn voor het functioneren van PO’s. Als immers het draagvlak voor PO’s weg valt, verdwijnt in ons visserij beheer ook het fundament van het zo zorgvuldig opgebouwde systeem van co-management.

Rectificatie Medische certificaten
In de nieuwsbrief van 14 april berichtten wij over de onduidelijkheid omtrent
de medische certificaten aan boord.
Waar we geprobeerd hebben hier helderheid in te verschaffen is onder punt 2 in dat artikel de
indruk gewekt dat één persoon met een dergelijk certificaat aan boord voldoende is. Dat is niet
het geval, het moeten minstens 2 leden van de bemanning zijn. De juiste weergave is:

‘Wanneer aan het vissersvaartuig een bemanningscertificaat is afgegeven voor een beperkt
vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied II, zijn, in afwijking van het eerste lid,
de schipper en de zeevarende die is aangewezen om medische hulp aan boord van het vissersvaartuig te verlenen, in het bezit van het certificaat medische eerste hulp aan boord.’

PAP-regeling schol wordt verruimd
Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, heeft de aanvoer
en marktontwikkelingen van schol over de afgelopen periode geëvalueerd.
Het comité heeft besloten de aan te voeren hoeveelheden schol te verhogen
naar 110 % van de basishoeveelheid.
Met ingang van afgelopen maandag 22 mei 2017 is de nieuwe periode van 4 weken ingegaan.
Deze loopt van week 21 t/m 24 (22 mei – 17 juni 2017). Door dit besluit ziet de aanvoerregeling van schol voor de komende periode van 4 weken er als volgt uit:


Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 500 ton mag in de 4-weekse periode
week 17 t/m 20 maximaal 110 ton schol aanvoeren,
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Een vaartuig met een basiscontingent schol van 500 tot 1.000 ton mag in de 4-weekse
periode week 17 t/m 20 maximaal 127 ton schol aanvoeren,



Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 1.000 ton mag in de 4weekse periode week 17 t/m 20 maximaal 143 ton schol aanvoeren.

De regeling kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten.


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).

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteits-bepalingen dienen dit
vooraf aan te geven bij de PO.
Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak. Vaartuigen die bovengenoemde maximale hoeveelheid voor de 4-weekse periode overschrijden worden geconfronteerd
met een extra heffing van € 1,00 per kg schol. Wij verzoeken de leden van de PO’s van bovenstaande goede nota te nemen.

VIRIS-overzicht 2017
Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de belangrijkste
quota. Peildatum is 20 mei 2017, dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft tot en met week 18 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 2 juni 2016, dat is de aanvoer tot en met week 20.

Vissoort:
Tong
Schol
Kabeljauw
Wijting
Tarbot/Griet
Schar/bot

2017
( 20-05-2017)
UitputQuotum: Vangst:
ting:
11.447
3.869
34%
48.150
10.569
22%
3.178
143
4%
827
233
28%
2.745
1.175
43%
0
0
0%
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2016
( 02-06-2016)
UitputQuotum: Vangst:
ting:
9.701
3.628
37%
49.412 10.994
22%
2.937
455
14%
609
213
35%
2.493
1.237
50%
11.421
1.891
17%

Tongschar
Langoustines
Rog

644
539
198

78
306
85

12%
57%
43%

689
1.174
188

155
315
103

22%
27%
55%

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 te voorkomen. Voor zeebaars gelden door de overheid ingestelde
maatregelen. Een totaaloverzicht:
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. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.
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. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.
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.
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.
Zeebaars; Europese maatregelen vanaf 1 januari 2017: Minimum maat voor zeebaars is 42
cm. Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten en staandwant is verboden. Vaartuigen met
gesleepte vistuigen (waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen vangsten van
zeebaars aan boord houden mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 3 % van het
gewicht van de totale vangst. De totale vangst aan zeebaars mag per maand niet meer bedragen dan 400 kg. Handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 10.000 kg zeebaars aanvoeren.
Staandwant-vissers mogen per maand maximaal 250 kg zeebaars aanvoeren.
Sluitingen: op dit moment geen.

Hartelijke groet,
Het VisNed-team.
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