
SHARK ALLIANCE POSITION  
DEFINITIEF ACTIEPLAN TER BESCHERMING VAN HAAIEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 
 
De Shark Alliance staat positief tegenover het definitieve Actieplan ter Bescherming van Haaien van de 
Europese Gemeenschap, dat voortkomt uit het International Plan of Action (IPOA) for Sharks. Hoewel een 
aantal bepalingen in het plan, met name op het gebied van ontvinnen niet geheel aan onze verwachtingen 
voldoet, vinden we het document over de gehele linie opmerkelijk volledig en solide. Mits onmiddellijk en op de 
juiste wijze geïmplementeerd, kan het plan bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van het EU-haaienbeleid 
en het tij keren voor de meest kwetsbare en vergeten dieren van Europa. 
 
De Shark Alliance onderschrijft met name de doelstellingen van het Haaienplan van de Commissie, die gericht 
zijn op: 

• een beter begrip van de haaien en hun rol in ecosystemen en de visserij; 
• duurzame gerichte haaienvisserij en deugdelijke bijvangstregulering; 
• en samenhangende aanpak tussen intern en extern EU-beleid ten aanzien van haaien. 

 
1) We ondersteunen de doelstelling van de Commissie om de soortspecifieke gegevens over haaienvisserij 
en -handel te verbeteren door middel van: 

• grotere investeringen in het vergaren van soortspecifieke gegevens over de vangst, verwerking en afzet 
van haaien; 

• intensievere observatie op zee van schepen waarmee op haaien wordt gevist; 
• monitoren van de haaiensterfte bij sportvisserij; 
• melding van vangst en handel in haaien, indien mogelijk zowel van artikelen als van soorten; 
• en stimulering van regionale actieplannen en rapportage van aanverwante vorderingen tijdens de 

vergadering van CITES in januari 2010; 
 
2) We ondersteunen inspanningen om bedreiging van haaienpopulaties te inventariseren en te bestrijden 
door: 

• soortspecifieke evaluatie en monitoring van de status van haaienpopulaties; 
• visserijstrategieën op basis van duurzaamheidsprincipes en lange-termijngebruik van haaienpopulaties; 
• en ontwikkeling van wetenschappelijke expertise op het gebied van haaienvisserij op landelijk niveau 

 
3) We onderschrijven een verbetering van het raadplegen en de bewustwording van belanghebbenden 
door:  

• voorlichting aan vissers en het publiek over beschermingsprogramma’s en beperkingen die ten aanzien 
van haaien gelden; 

• het inwinnen van advies bij regionale adviesraden ten aanzien van ‘best practices’ voor beheer en 
bijvangstreductie; 

• en lidstaten te stimuleren om het publiek betere toegang te bieden tot informatie over de haaienvisserij. 
 
4) We ondersteunen inspanningen om duurzame haaienvisserij en bescherming van bedreigde 
haaiensoorten te garanderen door: 

• de visserijdruk aan te passen aan de beschikbare hulpbronnen; 
• vangstbeperkingen op basis van wetenschappelijke adviezen; 
• speciale beschermingsmaatregelen voor bedreigde haaiensoorten en hun habitats te verlenen; 
• verbetering van de selectiviteit van het vangstmateriaal ter voorkoming van bijvangst van haaien; 
• het opzetten van programma’s voor bijvangstreductie voor bedreigde en ernstig bedreigde 

haaiensoorten; 
• het instellen van gesloten perioden en gebieden om de voortplanting te waarborgen; 
• het verder beperken of verbieden van de visserij in cruciale habitats van bedreigde haaien; 
• stimulering van vergelijkbare vangstbeperkingen bij regionale visserijbeheersorganisaties (RFMO’s); 
• een verbod op het teruggooien van dode haaien dat samengaat met de verkoop van soorten waarvoor 

vangst gesloten is, verboden is; 
• het toestaan van uitzonderingen op teruggooiverbod om levende “ongewenste” haaien terug te gooien; 



• en de vangst en handel in haaien te beheren via natuurbeschermingsverdragen, met name CITES & 
CMS. 

 
5) We ondersteunen strengere beperkingen onder de uitzonderingsregel van het verbod op ontvinnen 
(waardoor het op zee verwijderen van de vinnen is toegestaan) door: 

• de verplichting dat haaienvinnen en karkassen tegelijkertijd in dezelfde haven moeten worden 
aangeboden; 

• het beperken van de vin/karkasratio van 5% van het volledig gewicht tot 5% van het schoon gewicht; 
• en de rechtvaardiging van de noodzaak om vinnen op zee te verwijderen strenger te beoordelen. 
 

De Shark Alliance blijft bezorgd over het voorstel van de Commissie om EU-lidstaten in bepaalde gevallen toe 
te staan hogere ratio’s te hanteren dan 5% van het schoon gewicht, aangezien daardoor, met name zonder 
degelijke controle en handhaving, de mazen in het verbod op ontvinnen kunnen blijven bestaan. De meest 
betrouwbare methode om ontvinnen te verbieden is de verplichting om haaien compleet met vinnen aan land 
te brengen, wat volgens de Commissie de algemene regel is. Daarom blijven we pleiten voor het volledig 
schrappen van de uitzonderingsregel op het verbod op ontvinnen en van de speciale visvergunningen die het 
verwijderen van vinnen aan boord van schepen op zee toestaan.    
 
*  Overeenkomstig de definitie in het IPOA worden met de term “haaien” alle kraakbeenvissen bedoeld: haaien, vleten, roggen & 
zeekatten. 


