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Uitkomst Visserijraad quota 2020 geeft positief beeld 
Tijdens de Visserijraad in Brussel is in de vroege ochtend van woensdag 18 de-
cember overeenstemming bereikt over de visserijmogelijkheden in 2020. Het 
tongbestand werd dankzij een inkomende sterke jaarklasse fors opgewaardeerd 
wat een aanzienlijke TAC-verhoging opleverde. Maar voor tarbot/griet werd een 
flinke korting doorgevoerd. 

VisNed houdt al met al positieve gevoelens bij de uitkomst van deze Visserijraad, 
waar overigens, in verband met allerlei stikstofzaken in Eerste en Tweede Kamer, 
minister Carola Schouten zich tot haar spijt moest laten vertegenwoordigen door 
de ambtelijke top.  

Omdat minister Schouten deze week niet in Brussel aanwezig kon zijn werd vorige 
week donderdag op LNV een lunchbijeenkomst belegd waar de Visserijraad werd 
voorbesproken en waar vanuit VisNed indringend aandacht gevraagd werd voor de 
geassocieerde bestanden en rog. 

Korting Tarbot/Griet 

In de brief aan de Tweede Kamer werd met geen woord gerept over eventuele ac-
tie vanuit Nederland om de korting op tarbot/griet te dempen. VisNed heeft 
daarop Kamerleden gevraagd om in het Algemeen Overleg ter voorbereiding op de 
Visserijraad de minister aan te moedigen wel actie te ondernemen ten aanzien 
van de voorgestelde korting van 27%. Daartoe werd door VVD en CDA een motie 
ingediend die door een meerderheid van de Kamer ondersteund werd. 

mailto:visned@visned.nl
mailto:visned@visned.nl


2 

 

Tijdens het bilaterale overleg tussen voorzitterschap, Europese Commissie en lid-
staat heeft Nederland met succes de korting bij tarbot/griet naar beneden bij we-
ten te stellen. Tijdens de Raad probeerde de Europese Commissie nog een koppe-
ling aan te brengen tussen een mindere verhoging van de tong-TAC en een klei-
nere korting bij tarbot-griet. LNV en ook VisNed vinden een dergelijke koppeling 
nergens op gebaseerd, dit is dan ook afgewezen. 

In het definitieve compromisvoorstel is de korting bij tarbot/griet teruggebracht 
naar -20%. Als we kijken naar de uitputting van dit jaar (staat nu op 53 %) en het 
gegeven dat we 10% mogen mee nemen naar 2020, moet dat voor volgend jaar 
voldoende vangstmogelijkheden geven. 

Overige soorten 

Voor roggen werd mede op aandringen van met name het VK een korting van  4 % 
omgezet in een verhoging met 5 %. 

Bij zeebaars blijft de gerichte visserij verboden en werd de bijvangst voor de kot-
ters iets verhoogd: 520 kg per 2 maanden met maximaal 5 % per reis. 

Van belang is ook te melden dat de Wijting-TAC in Het Kanaal gekort is met 44 %. 
Dit is belangrijk voor de fly shooters die in dit gebied opereren. 

De TAC’s voor volgend jaar van de voor Nederland belangrijkste soorten zijn tij-
dens deze Visserijraad als volgt vastgesteld: 

 

Vissoort: TAC 2019: TAC 2020: Procenten: 

Tong*   12.555 ton 17.545 ton + 40 % 

Noorse kreeft 22.103 ton 23.002 ton + 4 % 

Tarbot/Griet 8.122 ton 6.498 ton - 20 % 

Rog 1.654 ton 1.737 ton + 5  % 

Tongschar 7.874 ton 6.785 ton - 14 % 

 

* Aangezien door ICES berekend is dat de unwanted catch (discards) in 2020 ho-
ger ligt dan in 2019 wordt het uit te geven tongcontingent met 28 % verhoogd. 
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Waardering 

Zowel bij EU – Noorwegen als ook tijdens deze Visserijraad was er sprake van een 
goede uitwisseling van informatie en nauwe samenwerking met de ambtelijke 
dienst van LNV. Door VisNed is hierover waardering uitgesproken en voor het be-
reikte resultaat hebben wij onze dank over gebracht.  

 

 

Dramatische korting kabeljauw onderdeel van                   
EU - Noorwegen  
De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen over de vaststelling van de ge-
zamenlijk beheerde TAC’s 2020 voor de bestanden in de Noordzee en het Skager-
rak hebben na de derde ronde op vrijdag 13 december uiteindelijk een akkoord 
opgeleverd. Voor Noordzee-kabeljauw is een TAC afgesproken van 14.718 ton, 
een korting van maar liefst 50%. 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven lag vanaf het begin er maar één hot-
item op tafel: de TAC voor kabeljauw en aanvullende maatregelen ter bescher-
ming van deze vissoort.  

Uiteindelijk is, in plaats van een korting op basis van het ICES-advies en inzet van 
de Europese Commissie (-61%), een TAC afgesproken van 14.718 ton wat een kor-
ting betekent van maar liefst 50%. Als bedacht wordt dat dit jaar al een korting 
van 33% is doorgevoerd dan moet geconcludeerd worden dat Kabeljauw zich “in 
zwaar weer bevindt”. 

Bij de aanvullende maatregelen is de inzet vanuit Nederland steeds geweest dat 
de Nederlandse vloot op platvis ontzien wordt. Echter op enig moment tijdens de 
2e ronde in Bergen dreigde voor onze vissers in de Noorse zone vanaf 1 juni 2020 
een heel belangrijk gebied gesloten te worden.  

Dit gaat (vooralsnog) gelukkig niet door want er is vastgelegd dat de voorstellen 
voor gebieden en de vrijstellingen voor vloten met een lage bijvangst besproken 
worden in een te vormen werkgroep die begin januari 2020 haar werkzaamheden 
gaat starten. 

Dat deze bepaling uiteindelijk in het Agreed Record is gekomen is te danken aan 
de goede samenwerking met en vasthoudendheid van de Nederlandse ambtelijke 
vertegenwoordiging, waarvoor hartelijk dank. 
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Voor de aanvullende maatregelen ter bescherming van paairijpe kabeljauw zijn nu 
wel een aantal seisoensluitingen afgesproken die in het begin van het jaar van 
kracht worden en die daarom onze vissers niet raken. Een kaartje met daarbij po-
sities zullen wij binnenkort publiceren. 

Uiteindelijk is voor de voor de kottervloot belangrijkste gedeelde bestanden in de 
Noordzee en het Skagerrak als volgt besloten: 

 

Vissoort: TAC 2019: TAC 2020: Procenten: 

Schol* 125.435 ton 146.852 ton  + 17 % 

Kabeljauw 29.437 ton 14.718 ton - 50 % 

Wijting 17.191 ton 17.158 ton  - 0 % 

Schol Skagerrak 16.782 ton 16.655 ton - 0 % 

 

* Bij schol wordt voor 2020 gerekend met een unwanted catch (discards) van 46 
%. Voor dit jaar was dat 34 %, een verschil van 28.000 ton. Omdat het discards-
quotum niet uitgedeeld wordt betekent dit feitelijk dat het aanvoerquotum met 3 
% verlaagd wordt. 

Bij de ruil van vangstquota, de zogenoemde “Balance” is besloten tot een roll-over 
waardoor er uiteindelijk o.a. 99.900 ton Blauwe wijting naar Noorwegen geruild is 
in ruil voor 21.500 ton Artic kabeljauw. 

Laatste keer EU – Noorwegen? 

Gezien alle politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) moeten we er 
vanuit gaan dat Brexit per 1 februari 2020 doorgang zal vinden. De namens het VK 
door Boris Johnson gesloten overeenkomst met de Europese Unie spreekt van een 
overgangsperiode na 1 februari 2020. Tijdens de overgangsperiode blijft alles bij 
het oude. 

De einddatum van de  transitieperiode staat vooralsnog  op 31 december 2020 wat 
betekent dat voor de vaststelling van de TAC’s en quota’s van 2021 er eind vol-
gend jaar sprake zal kunnen zijn van onderhandelingen tussen  EU, Noorwegen én 
het VK. Dat zal het besluitvormingsproces er zeker niet gemakkelijker op maken 
maar wordt wel realiteit. 
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Britse verkiezingen leiden tot tijdsdruk in het              
Brexit proces 

Het Verenigd Koninkrijk heeft vorige week donderdag een nieuw Lagerhuis ge-
kozen, daarin zijn de verhoudingen radicaal veranderd. De Conservatieven heb-
ben een grote meerderheid en Premier Johnson heeft een historisch grote meer-
derheid. Hij lijkt vastbesloten zijn belofte ‘Get Brexit Done’ waar te maken en er 
voor te zorgen dat de Britten vanaf 1 januari 2021 op visserijgebied een zelfstan-
dige natie zijn. 

We kunnen er vanuit gaan dat de Britten op 1 februari 2020 de EU gaan verlaten 
waarbij dan de transitieperiode begint te lopen. Vervolgens komen er in 2020 
weer twee lastige momenten: Eerst op 1 juli 2020, want dan zou er een visserijak-
koord moeten liggen en moet het VK beslissen of de overgangsperiode verlengd 
gaat worden. 

En daarna op 31 december 2020, want dan moeten de Britten of weer voor een 
verlenging beslissen, of kiezen voor een No Deal Brexit. Om druk op de situatie te 
zetten roepen de Britten dat laatste om het hardst. En de retoriek over het grote 
onrecht wat hen op visserijgebied destijds is aangedaan en wat nu recht gezet 
moet worden, blijft maar (hoe onterecht ook) herhaald worden. 

EUFA is voorbereid op de komende onderhandelingen over een visserijakkoord 

Afgelopen week vergaderde de EUFA visserijalliantie over de actuele zaken; de le-
den waren toch al in Brussel vanwege de Decemberraad. In EUFA werd de situatie 
geanalyseerd en besprak men de manier waarop we als visserij kunnen inspelen 
op het nieuwe handelsakkoord, wat van belang is bij het vertrek van de Britten uit 
de EU. Voor EUFA geldt dat ongewijzigde toegang tot het water, onveranderde 
quotum toedeling en een totaalsituatie die een status quo garandeert de kernpun-
ten zijn van de EUFA boodschap. 

De vasthoudendheid van de lidstaten en EUFA visserijorganisaties is tot dusver 
erg effectief en goed geweest en dat moet zo blijven. Het motto blijft dan ook 
“United We Stand”. VisNed houdt nauw contact met de Brusselse burelen, het Mi-
nisterie van LNV en onze Ambassade in Londen. Met enige regelmaat zullen we 
via deze nieuwsbrief rapporteren over de stand van zaken. 
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In gesprek met Minister Schouten over Decemberraad en 
Kottervisie 

VisNed, NetVISwerk, de pelagische reders en Stichting de Noordzee hebben vo-
rige week een gesprek gevoerd met Minister Schouten (LNV) over de December-
raad, de korting op Tarbot en Griet en het advies over de kottervisie van Anne-
mie Burger. Er waren pittige discussies, onder meer over de term 'duurzame vis-
serij'.  

Minister Schouten heeft momenteel veel probleemdossiers, waaronder het stik-
stof- en PFAS dossier. Daarvoor werd ze afgelopen maandag en dinsdag naar de 
eerste Kamer geroepen, wat het voor haar niet mogelijk maakte om bij de Decem-
berraad in Brussel aanwezig te zijn.  

Dit overleg met de Minister ging daarom grotendeels over de Decemberraad, maar 
daarnaast was het ook al lang geleden dat de sector de kans kreeg om met Minis-
ter Schouten van gedachten wisselen. 

We spraken onze waardering uit voor de inzet van het ambtelijk apparaat tijdens 
de EU - Noorwegen onderhandelingen en de open manier waarop met elkaar werd 
gecommuniceerd. Ook de inzet van de Minister op Zeebaars, Tarbot en Griet en 
Zilversmelt namen we door. 

Kottervisie 

Echter niet op alle dossiers lopen de communicatielijnen even soepel. Er is sprake 
van wederzijdse teleurstelling over de patstelling in het proces Noordzeeakkoord, 
waarin partijen in afwachting zijn van de overheid voordat er verder gepraat kan 
worden. Een patstelling die ook meteen gevolgen heeft voor de Kottervisie.  

Na twee maanden ‘op de plank’ gelegen te hebben stuurde de Minister het advies 
van mw. Annemie Burger over een te ontwikkelen Kottervisie van LNV naar de 2e 
Kamer. Dat had al eerder moeten gebeuren, maar de vertraging in het Noordzee-
overleg zorgde ook hier voor een kink in de kabel. 

Na bespreking van het advies van Burger in het VisNed bestuur en na overleg met 
de Visiepartners zullen we begin januari een schriftelijke reactie aan het ministe-
rie sturen over het vervolgproces en de manier waarop we hier als sector in staan. 
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Pulsonderzoek in afrondende fase 

Het grote onderzoek naar de impact van gebruik van het pulstuig op het ecosys-
teem is in de afrondende fase. Er is met name gekeken naar impact van puls op 
het bodemleven en op bijvangst. Ook is er onderzoek gedaan naar efficiency en 
ruimtelijke spreiding. Komend voorjaar beoordeelt ICES de gedane onder-
zoeken, waarna er eind mei en wetenschappelijk oordeel ligt. 

Wageningen Marine Research (WMR) heeft de leiding in het onderzoek, waarvan 
grote werkpakketten door de PhD studenten Pim Bouten en Justin Tiano worden 
uitgevoerd. Separaat is er een model ontwikkeld, wat in detail inzicht geeft in de 
effecten van elektrische velden op de bodem en in de waterkolom.  

Prof. Adriaan Rijsdorp nam met zijn team de analyse van de vispatronen voor zijn 
rekening. Die onderzoeken zijn in de afrondende fase waarover later gepubliceerd 
wordt. 

Verspreidingsonderzoek levert waardevolle informatie op 

Het verspreidingsonderzoek, in combinatie met de gegevens van de datalogger 
van de pulstuigen, geeft groot inzicht in vispatronen in relatie tot vangstsucces-
sen.  

Voor een verdiepingsslag is meer onderzoek nodig, met name om inzicht te krij-
gen in vispatronen en vangstsuccessen nu vissers noodgedwongen terugkeren 
naar de boomkor.  

Ondanks de teleurstelling en boosheid van het wegvallen van het pulstuig is het 
belangrijk om na de terug-schakeling toch mee te blijven doen aan het onderzoek 
en zullen daarom individueel schippers benaderen met dit verzoek.  

ICES traject 

Wetenschappelijke onderzoeken moeten altijd beoordeeld en gevalideerd worden. 
Dat gebeurt in de Werkgroep (WG) Elektra van ICES.  

Daarnaast is ICES om een oordeel gevraagd over het gebruik van het pulstuig, op 
basis van het totaalpakket aan wetenschappelijke informatie.  
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Het advies wat hier uit komt, dient als inbreng in het evaluatietraject van de Euro-
pese Commissie over de nieuwe verordening Technische Maatregelen. 

Presentatie onderzoek aan schippers 

Om de uitkomsten van het onderzoek te delen met alle schippers die er aan heb-
ben deelgenomen (de hele vloot dus), wordt een bijeenkomst belegd bij Wagenin-
gen Marine Research in IJmuiden, op vrijdag 28 februari 2020 van 15:00 - 17:00 
uur. 

 

 

 

Overleg over Skagerrak met Denemarken geïntensiveerd 

Tijdens een bijeenkomst vorige week op Schiphol tussen de ministeries van vis-
serij en de visserijorganisaties is opnieuw gesproken over de Nederlandse visse-
rijactiviteiten in het Skagerrak. Het blijft een gevoelig onderwerp en het toe-
zicht door de Deense en Nederlandse inspectie wordt aangescherpt.   

Vanuit Denemarken werd aangegeven dat in 2019 de Nederlandse activiteiten 
aanzienlijk zijn toegenomen, met onder andere een verdubbeling van het aantal 
zeedagen. Hier staat tegenover dat er veel druk uitgeoefend wordt vanuit de 
kleinschalige vloot maar ook vanuit het Deense parlement om de Nederlandse vis-
serij in Deense wateren in te dammen. 

Bij controles is ook een lichte toename van het aantal overtredingen vastgesteld. 
Dit betrof overtredingen met betrekking tot het logboek, ondermaatse schol en 
vissen binnen de mijlen. Ten aanzien van de overtredingen hebben we duidelijk 
verklaard hier geen goed woord voor over te hebben en dat wij onze leden blijven 
oproepen zich te gedragen als gast in andermans water. Deze oproep herhalen we 
hier opnieuw. 

Over de toename van de activiteiten hebben we vanuit VisNed aangegeven dat dit 
mede ingegeven is door het Pulsverbod. Ook andere zaken zoals wind op zee en 
Brexit hebben een bepaalde impact. 
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Tijdens de Visserijraad in Brussel deze week heeft VisNed ook gesproken met de 
Deense minister en hem verzekerd dat wij, in samenwerking met de Deense PO,  
er alles aan zullen doen om de situatie in het Skagerrak goed te houden, waarbij 
hij aangaf dit zeer te waarderen. 

Samenwerking 

Zowel vanuit de Deense visserijorganisatie als ook vanuit VisNed werd gesteld dat 
dankzij het intensieve gebruik van de Whatsapp-groep de communicatie tussen de 
Deense en Nederlandse vissers over posities van vistuigen enorm verbeterd is. Er 
is sinds ons overleg in mei jl. sprake is geweest van twee kleine incidenten die 
heel snel afgehandeld zijn. 

Toezicht 

Minister Schouten heeft eerder aan haar Deense collega toegezegd om maatrege-
len te treffen zodat het toezicht verbeterd kan worden. Er wordt gewerkt aan een 
meldingssysteem als in het Skagerrak gevist gaat worden met daarbij, net als in 
de Noorse zone, een registratie van de vangsten per trek. De Denen kennen dit 
systeem al voor hun eigen vloot. Ook zal de Barend Biesheuvel meer actief worden 
in het Skagerrak. 

Verder voert Denemarken een discussie met de Europese Commissie over de bepa-
ling dat er bij aanlanding, voor transport, weging van de vangst moet plaats vin-
den. Vanuit VisNed hebben wij het Nederlandse systeem toegelicht met weging 
aan boord van de kotters. 

12 / 4 mijlszone 

De vertegenwoordiger van de Deense kleinschalige strandvissers liet op een kaart 
zien waar deze vissers actief zijn. In tegenstelling tot eerdere aannames blijkt dat 
ook te zijn op de bestekken buiten de 12-mijlzone waar ook de Nederlandse bok-
kers actief zien. 

Aan de Deense inspectiedienst hebben wij gevraagd om posities hoe ter hoogte 
van Hirtshals de overgang van 12 naar 4 mijlzone geregeld is. 

We kunnen terug zien op een constructief overleg dat in 2020 een vervolg zal krij-
gen. 
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BNR besteedt aandacht aan visserij 

BNR Nieuwsradio besteedt van 13 december tot en met 20 december 2019 expli-
ciete aandacht aan de visserij, in het programma 'BNR's Big Five'. Nu dus de 'Big 
Five van de visserij'. Onder meer Job Schot (EMK) is geïnterviewd, maar ook 
komt Pim Visser (VisNed) aan het woord, evenals politiek en onderzoek.  

Het interview met Job Schot werd op vrijdag 13 december uitgezonden en geeft 
een mooi beeld van het beroep van visserman, de passie van de ondernemer en de 
verwevenheid van bedrijf en familietraditie. De almaar toenemende regeldruk en 
de steeds beperktere ruimte op zee zet de visser ertoe aan om, net als de boeren, 
zijn stem te laten horen bij het bredere publiek.  

Op 19 december wordt Pim Visser geïnterviewd over beleid en toekomstperspec-
tief van de sector. Politicus Tjeerd de Groot (D'66), Koen Dil (Dilvis) en Geert Wie-
gertjes (WUR) zijn ook benaderd door BNR voor hun kijk op de sector en de toe-
komst ervan. 

De reeds gehouden interviews zijn terug te luisteren via de website van BNR.  

 

 

Officiële uitreiking MSC certificaat in Brussel 

Het MSC certificaat “Joint Demersal Fisheries in the North Sea and Adjacent 
Waters” is op maandag 16 december in Brussel officieel uitgereikt aan de visse-
rijsector. De Deense minister van visserij nam de honneurs voor Denemarken 
waar, en namens CVO was deze rol weggelegd voor voorzitter Kees van Beveren. 

Hans Nieuwenhuis, directeur Noord-Europa bij MSC, gaf een toespraak waarin hij 
het unieke karakter van dit assessment benadrukte. Het is het meest omvangrijke 
en meest complexe MSC-assessment dat ooit wereldwijd is uitgevoerd.  

De certificering is tot stand gekomen vanuit intensieve samenwerking tussen de 
Nederlandse, Deense, Duitse en Zweedse visserijorganisaties. Het eindrapport 
van dit assessment telt bijna 1.500 pagina’s, en er vallen een kleine duizend sche-
pen onder het certificaat. 

 

https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10397215/visserij-job-schot-visser
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10397215/visserij-job-schot-visser
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Wanneer MSC gecertificeerd? 

De certificering geldt voor leden van een bij CVO aangesloten PO voor alle combi-
naties op basis van de onderstaande twee tabellen. De certificering van de boom-
korvisserij (80 mm en groter in de Noordzee, 120 mm en groter in het Skagerrak) 
aan de hand van de strenge duurzaamheidscriteria is voor ons een mooi resultaat. 
Vis mag met het MSC-label worden aangevoerd als zowel vlootsegment, soort als 
gebied gecertificeerd zijn: 

 

 

 

Voor schol en tong wordt een heffing en een opslag verrekend door de afslag, 
wanneer een koper de vis met het MSC-label wenst af te nemen. De overige soor-
ten in de tabel kunnen zonder heffing en opslag met MSC-label worden verkocht 
(mits uiteraard binnen gecertificeerd vlootsegment en gebied gevangen). 
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Aanmelden via PO voor deelname MSC 

De aanmeldingen voor de nieuw gecertificeerde vlootsegmenten komen inmiddels 
al binnen. Leden die willen deelnemen kunnen de deelnamedocumenten bij hun 
PO verkrijgen. Na bevestiging door CVO en voldoen van de facturen wordt u op de 
deelnemerslijst geplaatst en vanaf dat moment kunt u vis met het MSC-label aan-
voeren. Deelnemers vanuit het voorgaande certificaat (CVO North Sea Plaice & 
Sole, ook wel bekend als twinrig/outrig/flyshoot) nemen automatisch deel, mits 
zij de overeenkomst en het managementplan voor 1 februari 2020 ondertekend re-
tourneren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wvanbroekhoven@visned.nl  

 

 

Kennismaking met nieuwe Eurocommissaris 

Vorige week maakte een delegatie van Europêche, de koepel van nationale vis-
serijorganisaties kennis met de nieuwe Eurocommissaris voor Maritieme Zaken, 
waaronder Visserij, Virginijus Sinkevičius. Het was een plezierige kennismaking 
met de commissaris en zijn kabinet. Net als zijn voorganger heeft hij twee Direc-
toraten Generaal (zeg maar Ministeries) onder zich; Mare en Environment. Dat 
biedt ons kansen om de onderwerpen op het snijvlak van visserij en milieu goed 
te bespreken. 

Met een delegatie uit Spanje, Duitsland, Frankrijk en Nederland bezochten we 
Sinkevičius in zijn kantoor in het Berlaymont gebouw in Brussel.  

De secretaris generaal van Europêche, Daniel Voces, had een presentatie voorbe-
reid waarin de kerncijfers van de Europese visserijen elkaar in snel tempo opvolg-
den: 80.000 vissersschepen, die samen € 7,7 miljard euro besommen en de ingre-
diënten voor 48 miljard maaltijden verzorgen en samen voor 150.000 mensen 
werkgelegenheid bieden. 

Volle agenda 

De nieuw commissaris krijgt een volle agenda waarin zijn portefeuilles milieu en 
visserij samen lopen. Bijvoorbeeld over de Oceanen, met maar liefst drie belang-
rijke conferenties en over biodiversiteit met twee belangrijke conferenties.  

mailto:wvanbroekhoven@visned.nl
mailto:wvanbroekhoven@visned.nl
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Op die conferenties worden de doelen voor de nabije en verdere toekomst vastge-
legd. Ook de Green Deal van Ursula von der Leyen en Frans Timmermans, werkt 
direct door in het werkpakket van Sinkevičius.  

Ook is gesproken over de uitwerking van de Single Use Plastic richtlijn en de zgn. 
“Farm to Fork” strategie; voornemens en beleidsplannen die direct gevolgen heb-
ben voor vissers en visserij. Over al die initiatieven hadden we het kort en hebben 
we afgesproken om daarover binnenkort door te praten met de leden van zijn staf. 

Duurzame ontwikkeling 

Centraal in al die bespiegelingen staan de zogeheten ‘Sustainable Development 
Goals' van de Verenigde Naties. Doelen om honger en (extreme) armoede uit te 
bannen en om Biodiversiteit en Oceanen te beschermen. Heel veel bedrijven heb-
ben die SDG’s in hun beleid verankerd.  

Als visserij doen we dat impliciet via het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, maar 
we kunnen er ook nadrukkelijker mee naar buiten komen. Zoals bijvoorbeeld via 
onze inzet voor Fishing for Litter en de Green Deal. We zijn daar vanuit het VisNed 
team nadrukkelijk mee aan de slag, zowel in nationaal als in Europees (Euro-
pêche) verband. 

 

 

SAVE THE DATE Klimaatverandering en visserij 

Op dinsdag 21 januari van 9:00 tot 13:00 vindt in Haarlem een stakeholderbij-
eenkomst plaats van het Europese onderzoeksproject CERES. Vissers zijn van 
harte uitgenodigd om deel te nemen. 

CERES is een groot Europees onderzoeksproject, met deelnemers vanuit de hele 
Europese Unie. Binnen het project zijn verschillende studies gedaan naar de ef-
fecten van klimaatverandering op visserij en aquacultuur. Voor de Nederlandse 
visserij zijn vooral de Noordzee case study en de makreel case study relevant.  

De veranderende omstandigheden in de visserij zullen vanuit verschillende per-
spectieven bekeken worden. Vanuit WMR wordt een overzicht gegeven van de ver-
anderingen die geconstateerd worden tijdens de surveys.  

https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/
https://www.sdgnederland.nl/
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Vanuit de kotter- en de pelagische visserijen zal een inkijk in de veranderende 
soortensamenstelling en vangbaarheid vanuit de praktijk worden gegeven en van-
uit het projectteam wordt een overzicht gegeven van de bevindingen van vijf jaar 
onderzoek.  

Centraal staat de vraag hoe de visserij zich zou kunnen voorbereiden op de gevol-
gen van klimaatverandering, en wat er nog aan kennis ontbreekt. U kunt zich aan-
melden via gposthumus@visned.nl 

Eindconferentie CERES 

De stakeholderbijeenkomst vormt tevens de aftrap van de eindconferentie van het 
gehele project. De voertaal is dan ook het Engels. De eindconferentie van het bre-
dere project duurt een aantal dagen en wordt vrijdag 24 januari afgesloten met 
een bezoek aan de haven van IJmuiden. 

Meer informatie over het project is te vinden op www.ceresproject.eu, een intro-
ductiefilmpje (in het Engels): https://vimeo.com/231060663 

 

 

 

Bijeenkomst in EP over visserij en wind op zee 

Op 22 januari 2020 is Peter van Dalen gastheer voor een bijeenkomst in het Eu-
ropees Parlement over het naast elkaar bestaan van visserij en wind op zee, op 
een steeds drukker wordende (Noord)zee. De organisatie is in handen van het 
team van Van Dalen, Kleinschalige Franse vissers, Europêche, VisNed en EMK.  

Het wordt geen anti Wind op Zee manifestatie, maar een bijeenkomst die voort-
borduurt op de constatering dat Wind op Zee een ongekend snelle opmars maakt 
en een speler is om rekening mee te houden. 

De organisatoren hebben een programma samengesteld, waarin de Europese 
Commissie, politici, wetenschappers, NGO’s, de windindustrie en visserij hun visie 
geven op de plannen voor grootschalige uitrol van Wind op Zee.  

mailto:gposthumus@visned.nl
mailto:gposthumus@visned.nl
https://www.ceresproject.eu/
https://www.ceresproject.eu/
https://vimeo.com/231060663
https://vimeo.com/231060663
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In twee uur is er zo een schat aan informatie te verzamelen en kan er volop over 
het onderwerp met elkaar van gedachten gewisseld worden. De aanvang is om 
10:30 uur, aanwezigen moeten echter een half uur voor die tijd aanwezig zijn. 

Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan via info@visned.nl. 

 

 

Versterking samenwerking VisNed PO's 

De bij VisNed aangesloten PO's, zijn het eerste aanspreekpunt voor onze leden 
als het gaat om contingentbeheer en bijvoorbeeld bemanningszaken en beno-
digde certificaten. De medewerkers zien kansen om de dienstverlening in gro-
tere gezamenlijkheid op te pakken, dus hier gaan we in 2020 mee aan de slag.  

Vorige week kwamen de medewerkers van de producentenorganisaties (PO's) bij-
een voor kennisuitwisseling over systemen, belangenbehartiging en regionale 
dienstverlening. VisNed is geen PO, maar een samenwerkingsverband van vijf 
PO's. Nederland kent voor de bodemvisserij op de Noordzee en Waddenzee zeven 
PO's. Naast de samenwerkende VisNed PO's zijn dat de PO NVB en PO Rousant.  

In de regio zijn voor onze leden de medewerkers van PO West, PO Wieringen, PO 
Delta Zuid, PO Urk en PO Texel het primaire aanspreekpunt. Zij faciliteren contin-
gentbeheer (huur, verhuur, koop en verkoop), assisteren in het aanvragen van be-
nodigde papieren en certificaten en kunnen vragen beantwoorden die op het be-
drijfsniveau relevant zijn, bijvoorbeeld over de verplichte RI&E en bemanningsza-
ken. 

De koepelorganisatie VisNed houdt zich daarentegen bezig met de landelijke en 
internationale beleidszaken en internationale quotumruilen en is dus zelf geen 
PO, hoewel we onderlinge samenwerking wel faciliteren en voor de PO's het aan-
spreekpunt zijn voor vragen en opmerkingen over (internationaal) beleid en poli-
tieke lobby. 

 

 

mailto:info@visned.nl
mailto:info@visned.nl


16 

 

Leden VisNed uitgenodigd voor nieuwjaarsreceptie       
Nederlands Visbureau  

Het Nederlands Visbureau organiseert op dinsdag 7 januari 2020 een nieuw-
jaarsreceptie. Ondernemers aangesloten bij de VisNed PO's zijn van harte uitge-
nodigd om 'terug te blikken en vooruit te kijken' en onder het het genot van een 
hapje en drankje gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar. 

De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in Kasteel de Wittenburg te Wassenaar. De 
officiele uitnodiging vindt u hier.  

Het programma is als volgt: 

16.00 Ontvangst 
16.15 Terugblik en vooruitkijken 
16.45 Borrel met muzikale omlijsting (Dear Francis)  
19.00 Einde 

Laat u ons uiterlijk voor 20 december weten of u erbij bent? Aanmelden kan per e-
mail via info@visbureau.nl  onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en 
adresgegevens. U ontvangt dan uw entreebevestiging.  

 

 

Overzicht benutting visquota 2019 

Hieronder het meest recente benuttingsoverzicht van de uitputting in 2019 van 
de belangrijkste Nederlandse quota voor de kottervloot. Het overzicht is van 13 
december 2019 wat betekent dat de aanvoer tot en met week 47 verwerkt zal 
zijn.  

Ter vergelijk onderstaand het overzicht per 7 december 2018, wat de aanvoer 
weergeeft tot en met week 46. In vergelijking met deze periode ligt de aanvoer 
van de belangrijke soorten tong en schol lager.  

 

 

 

https://www.visned.nl/images/PDFs/hires-NEDVIS_Uitnodiging_DIGITAAL2.pdf
https://www.visned.nl/images/PDFs/hires-NEDVIS_Uitnodiging_DIGITAAL2.pdf
mailto:info@visbureau.nl
mailto:info@visbureau.nl
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 2019 2018 
 ( 13-12-2019) ( 7-12-2018) 
Vissoort: Quotum: Vangst: Benutting: Quotum: Vangst: Benutting 
Tong 10.307 6.604 64 % 12.825 7.933 62 % 
Schol 44.869 18.707 42 % 50.355 21.834 42 % 
Kabeljauw 885 691 78 % 995 466 47 % 
Wijting 955 817 86 % 783 591 75 % 
Tarbot/Griet 4.963 2.616 53 % 4.265 2.387 56 % 
Tongschar 704 339 48 % 879 280 32 % 
Langoustines 1.598 1.375 86 % 915 795 87 % 
Rog 343 341 98 % 278 289 104 % 
Schol Skagerrak 2.771 2.594 94 % 2.579 1.277 50 % 
Wijting Kanaal 787 673  85 % 501 430 86 % 

 

Het VisNed-team 


