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Geachte mevrouw Dijksma,  

Op 22 april staat de hervorming van het Europese visserijbeleid weer op de agenda van de Europese 

Visserijraad. Met deze brief willen wij u vragen om tijdens deze Raad extra in te zetten op sterke 

wetgeving op het gebied van controle en handhaving van visserij op zee. Bovendien vragen we u  om 

met uw  Europese collega’s te kiezen voor rechtvaardige  financiële ondersteuning, gericht op 

visserijbedrijven die zich aantoonbaar aan de regels te houden.  

Recent kwam de pelagische trawler ‘Jan Maria’, eigendom van het Nederlandse bedrijf Parlevliet en 

Van der Plas, in het nieuws vanwege mogelijke illegale highgrading van grote hoeveelheden vis.  De 

Nederlandse Voedsel- en  Warenautoriteit heeft inmiddels een onderzoek naar deze zaak gestart. 

Het vaststellen van overtredingen als ‘highgrading’ ver op zee is moeilijk aan te tonen en  daarbij 

schiet het huidige controlesysteem tekort. 

Dit voorval toont eens te meer aan dat goede handhaving en effectieve bestraffing van het 

overtreden van de regels noodzakelijk zijn om duurzame visserij in Europa te waarborgen. Het 

huidige voorstel van de Visserijraad verbindt geen zware consequenties aan het niet naleven van de 

regels. Ook wordt binnen het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) wordt 

dataververzameling en controle en handhaving behandeld als een bijzaak. We vragen u de 

voorgestelde wetgeving aan te scherpen middels de volgende maatregelen:  

In de Basis Regulatie van het GVB: 

• Naleving van de regels van het GVB en milieu directieven (beschreven in artikel 12) door zowel 

lidstaten als operatoren wordt een voorwaarde voor toekenning van EMVF gelden (artikel 50 

van door Europees Parlement bekrachtigde tekst).   

• Uitsluiting van deelname EFMZV voor vissers/reders die de wet overtreden. Het Europees  

Parlement heeft in artikel 51 van de basisverordening opgenomen dat ernstige overtredingen 

direct leiden tot uitsluiting van deelname aan het EMVF.  Financiële steun is alleen mogelijk als 

het betreffende bedrijf minimaal drie jaar geen ernstige overtredingen van de GVB regels heeft 

gepleegd. De Visserijraad heeft dit nog niet gesteund.  

• Verzekering van traceerbaarheid van alle visserij- en aquacultuurproducten in de hele keten, 

met de nadruk op betrouwbare milieukeurmerken. Dit geldt voor zowel producten binnen de EU 

als die die van buitenaf geïmporteerd worden (artikel 45 van door Europees Parlement 

bekrachtigde tekst). 



In het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 

• Een verdubbeling van de middelen die nu beschikbaar zijn voor controle en handhaving binnen 

het EFMZV om nieuwe handhavingstaken, zoals het controleren van de aanlandingsplicht, 

mogelijk te maken.  

• Lidstaten toestaan aanvullende middelen voor controle en handhaving beschikbaar te maken 

door deze vanuit het fonds voor structurele maatregelen (15(2)) te verschuiven naar 

dataverzameling (15(4)) en controle en handhaving (15(3)).  

• In plaats van een maximum een minimum percentage vaststellen voor de controle en 

handhaving en dit verankeren zodat het niet voor andere maatregelen kan worden gebruikt.  

• Een sterke veroordeling van overtredingen van GVB regels waarbij overtreders worden 

uitgesloten van deelname aan het EFMZV in de toekomst en al geïnde subsidies teruggevorderd 

kunnen worden.  

Wij hopen dat u onze argumenten steunt en dringen er bij u op aan om in de Visserijraad andere 

Europese visserijministers op te roepen tot het steunen van een effectieve controle en 

handhavingsbeleid in het GVB en een sterk financieel instrument om dit te bewerkstelligen. 

Legaliteit en controleerbaarheid zijn basisvoorwaarden voor een werkelijk duurzame visserij en 

zouden om die redenen centrale plaats in het beleid moeten krijgen.  
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