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LIJST VAN AFKORTINGEN 

 

 EP: Europees Parlement 

 EU: Europese Unie 

 EVF: Europees Visserijfonds 

 FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (= Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) 

 FIOV: Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij 

 FPA: Fisheries Partnership Agreement 

 GVB: Gemeenschappelijk Visserijbeleid 

 ICES: International Council for the Exploration of the Sea (= Internationale Raad voor het 

onderzoek van de zee) 

 IFQ: Individual Fishing Quota (= Individuele Visquota) 

 ITQ: Individual Transferable Quota (= Individuele Overdraagbare Quota) 

 IOO: Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde visserij (= IUU: Illegal, Unreported and 

Unregulated fishing) 

 MEY: Maximum Economic Yield (= Maximale Economische Opbrengst) 

 MSC: Maximum Sustainable Catch (= Maximale Duurzame Vangst) 

 MSC: Marine Stewardship Council 

 MSY: Maximum Sustainable Yield (= Maximale Duurzame Opbrengst) 

 NAFO: North-Westh Atlantic Fisheries Organisation 

 NEAFC: North-East Atlantic Fisheries Commission (= Visserijcommissie voor het 

noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan) 

 NGO: Niet-gouvernementele Organisatie 

 RAR: Regionale Adviesraad (= RAC: Regional Advisory Council) 

 RGB: op Rechten Gebaseerd Beheer (= RBM: Rights Based Management) 

 RCVA: Raadgevend Comité voor de Visserij en Aquacultuur 

 TAC: Total Allowable Catch (= Totaal Toegestane Vangst) 

 VS: Verenigde Staten 

 WNF: Wereld Natuur Fonds 

 WTECV: Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij  



5 

 

INLEIDING 

 

De mens heeft lang gedacht dat de zeeën een onuitputtelijke bron van voedsel en natuurlijke 

rijkdommen waren. Men bleef maar vis vangen en nieuwe soorten ontdekken. De natuurlijke 

rijkdommen die de zeeën produceren leken eindeloos. Maar ontwikkelingen in de 20
ste 

eeuw hebben 

een duidelijk bewijs geleverd dat we de productieve grenzen van de zeeën hebben bereikt en in 

sommige gevallen overschreden. De huidige stand van de mariene visserijsector toont aan dat de mens 

wel degelijk in staat is sommige vispopulaties uit te putten. 

We overbevissen de mariene vispopulaties al honderden jaren. Waarom blijven we hiermee doorgaan? 

Uit hebzucht? Zwakte? Worden we verblind door de gedachte aan vrijheid, avontuur en heldhaftigheid 

die gepaard gaat met vissen op zee?  

De reden waarom overbevissing blijft bestaan is te vinden in de kortzichtigheid waarmee de mens 

omspringt bij het oordelen over de natuur. „De vissen zullen wel blijven in onze netten terechtkomen, 

we zullen er uiteindelijk wel blijven ons geld mee verdienen of de wetenschappers vinden er wel iets 

op.‟ Men denkt in termen van geld. Vis vangen is een bron van inkomsten en deze inkomsten hebben 

wij nodig om van te leven.  

Maar eens de vis wegvalt, valt ook de bron van inkomsten weg. Dus men moet verder kijken en het 

probleem bij de bron aanpakken. Visbestanden moeten beschermd worden, of de hele visserijsector 

valt in elkaar. Enkel de volkeren die werkelijk in de natuur leven en ervan afhankelijk zijn voor hun 

overleving, kennen de echte gevolgen van overexploitatie van de natuurlijke rijkdommen. Zij denken 

niet in termen van „nu veel vis vangen, want morgen is er iemand anders mee weg‟. Nee, zij weten dat 

als zij niet in harmonie leven met wat de natuur hen te bieden heeft, zij ook niets meer zullen 

terugkrijgen van de natuur. 

Een grootschalige en fundamentele hervorming van het visserijbeleid is nodig om een “noodzakelijke 

ommekeer” van de huidige “dramatische vicieuze cirkel waarin de Europese visserij gevangen zit” tot 

stand te brengen. Dit verkondigde Joe Borg, voormalig Europees commissaris voor maritieme zaken 

en visserij, op 22 april 2009 te Brussel als startschot voor de hervorming van het Europese 

visserijbeleid.
1
 Hiermee sloeg hij meteen de nagel op de kop. Europese vissers jagen met te veel 

schepen op te weinig vis, waardoor veel vissoorten worden bedreigd. 

Eerst en vooral wordt in deze masterproef dieper ingegaan op de problematiek van de overbevissing 

Wat betekent „overbevissing‟ juist, wat zijn hier de oorzaken van en welke gevolgen heeft het? 

Vervolgens komt het Gemeenschappelijk Visserijbeleid aan bod. Van de oprichting van de Europese 

Unie in 1957 en de eerste gemeenschappelijk maatregelen van 1970 wordt er overgegaan naar de 

totstandkoming van een officieel Gemeenschappelijk Visserijbeleid in 1983. Het doel van dit beleid 

was een eengemaakte regelgeving voor de Europese vissersvloot creëren. In de loop der jaren werd 

                                                      
1
 Speech van voormalig Europees commissaris voor maritieme zaken en visserij Joe Borg op de persconferentie 

“Adoption of the Green paper on the Reform of the Common Fisheries Policy” te Brussel, 22 april 2009. 
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echter duidelijk dat er in de visserij niet enkel nood was aan eenmaking van de regelgeving,  maar ook 

aan efficiënte en vooral duurzame visvangst. De economische doelstelling was overwegend, maar men 

begon in te zien dat ook met milieuoverwegingen diende rekening te houden. In de loop van het jaar 

1992 werd het beleid daarom reeds gedeeltelijk veranderd. In 2002 kwam er een grondige herziening. 

Aan de hand van de bespreking van deze herziening wordt het Gemeenschappelijk Visserijbeleid 

tevens geanalyseerd en becommentarieerd. Op dit moment is het Gemeenschappelijk Visserijbeleid 

het voorwerp van een hoognodige tweede diepgaande hervorming. De procedure hiervoor is gestart in 

2009 met een Groenboek dat is gericht aan ieder die interesse heeft in dit gebied. Deze voorlopig 

laatste stap om van het communautair beleid een efficiënt beleid te maken, sluit het deel over het 

Gemeenschappelijk Visserijbeleid af. Na dit deel behandelt deze masterproef als laatste een aantal 

oplossingen die gebruikt worden in de wereld van de visserij en die in de Europese Unie nog niet 

genoeg geïmplementeerd, geëvolueerd of aangepast zijn om hun nut te bewijzen. Deze masterproef 

eindigt dan ook met een kritische noot, want enig scepticisme in deze kwestie is meer dan 

gerechtvaardigd, als men denkt aan de weg die al is afgelegd zonder bijzonder opvallende 

verbeteringen. 

Aangezien nog niets op punt staat, duiken diverse vragen op. Dient men de zeevisserij volledig af te 

schaffen of zoekt men beter verder naar oplossingen? Zijn er alternatieven, zoals viskwekerijen, en 

indien die er zijn, zijn die alternatieven genoeg om de afschaffing van de zeevisserij volledig te 

kunnen opvangen? Pakt de Europese Unie de materie op een goede manier aan? Bestaat “de juiste” 

manier van aanpakken? 

De methodologie die in deze masterproef wordt gehanteerd, is die van een literatuurstudie. Er is op het 

internet en in de literatuur heel veel informatie te vinden over de problematiek van overbevissing, 

omdat het een actueel thema is dat iedereen aanbelangt. Wetenschappers, beleidsmakers, 

belangenorganisaties, inwoners van de Europese Unie, allen willen ze hun steentje bijdragen om een 

toekomst te hebben waarin onze zeeën opnieuw barsten van de vis.  
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DEEL I OVERBEVISSING 

 

Afdeling 1  Begrip  

De aarde bestaat voor ongeveer 70 % uit water, waarvan 97% oceanen zijn.
2
 De oceanen spelen een 

belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit en in het klimaat, ze zijn onmisbaar om het leven op 

aarde in stand te houden. Tevens zorgen ze voor voeding en werk voor miljoenen mensen wereldwijd. 

Soms zijn kustgemeenschappen zelfs geheel afhankelijk van de gulheid van de zee en haar miljoenen 

organismen voor hun overleven. 

Maar vooral de laatste decennia worden de oceanen ernstig bedreigd. Overbevissing maakt één van 

deze bedreigingen uit, er zijn te veel schepen voor te weinig vis.  

Een soort wordt, simpel uitgedrukt, overbevist als men meer vangt dan er door natuurlijke aanwas bij 

komt. Door overbevissing zakt het paaibestand van de soort (de dieren die voor nakomelingen kunnen 

zorgen) onder het „veilig biologisch minimum‟. De overblijvende vispopulatie is te klein of te jong om 

zichzelf in stand te houden. 

Overbevissing kan gedefinieerd worden op basis van de exploitatie- en overlevingsgraad van één 

enkele soort, maar men kan ook uitgaan van een definitie die rekening houdt met het ecosysteem 

waarbinnen de vis zich bevindt.
3
 De definitie gebaseerd op een ecosysteem zou dan melding maken 

van de verschillende relaties die bestaan tussen de geëxploiteerde vissoorten en ander marien leven die 

ervan afhankelijk is. Deze relaties dienen in evenwicht te blijven opdat de gezonde ecologische 

ontwikkelingen in het mariene milieu behouden blijven. 

De Canadese visserijbioloog Daniel Pauly waarschuwt tegen overbevissing en het verdwijnen van 

biodiversiteit. Hij formuleert het gevolg van overbevissing op de populaties als 'fishing down the food 

web'.
4
 De visserijactiviteiten verleggen zich van grote en langlevende vissen als tonijn en kabeljauw 

naar kleine, kortlevende soorten lager in de voedselketen. Volgens Pauly raakt het voedselweb op deze 

manier ontregeld en ontstaat het schrikbeeld dat alleen kwallen en plankton overblijven. 

 

Afdeling 2  Oorzaken en gevolgen 

Het leven in de oceanen bestaat uit een ongelofelijke diversiteit aan vormen en maten, van het 

microscopisch plankton tot de enorme walvissen. Toch zijn veel soorten door menselijke activiteiten 

                                                      
2
 “Earth: a watery planet: water covers 70 percent of our planet. And 97 percent of that water is in the oceans. 

Dive in and explore.”, Science World 8 april 2002, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1590/is_13_58/ai_85465333/. 
3
 S.A. MURAWSKI, “Definitions of overfishing from an ecosystem perspective”, ICES Journal of Marine 

Science 2000, 649-658. 
4
 D. PAULY, V. CHRISTENSEN, J. DALSGAARD, R. FROESE en F. TORRES Jr., “Fishing down Marine 

Food Webs”, Science 1998, 860-863. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1590/is_13_58/ai_85465333/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1590/is_13_58/ai_85465333/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1590/is_13_58/ai_85465333/
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op zee al bijna uitgestorven. Als er niets aan gedaan wordt, heeft dit verregaande gevolgen voor het 

zeemilieu en de mensen die ervan afhankelijk zijn. 

De mondiale vissersvloot is momenteel een stuk groter dan wat de oceanen duurzaam kunnen 

ondersteunen. De mens neemt veel meer vis uit de zeeën dan de natuur ooit kan aanvullen. Enkele 

cijfers: 

 Er wordt geschat dat in 2007 slechts 2% van de vissoorten werd ondergeëxploiteerd en 18% 

matig geëxploiteerd. Daartegenover staat dat 52% van de vissoorten volledig werd 

geëxploiteerd en 28% werd overgeëxploiteerd (19%), uitgeput (8%), of herstelde van 

uitputting (1%)
5
; 

 Zeven van de top tien vissoorten, goed voor ongeveer 30% van de totale visproductie uit 

vangst, worden volledig of overgeëxploiteerd
6
; 

 Tenzij de huidige situatie verbetert, is voorspeld dat alle visvoorraden waar momenteel op 

gevist wordt om te dienen als voedselbron, ineengestort zullen zijn tegen 2048
7
, hoewel niet 

alle auteurs het daar over eens zijn
8
. 

Veel vissers zijn zich van de nood bewust de vispopulaties en het mariene milieu te beschermen. Maar 

het winstbejag van vooral de grote industriële vloten samen met de moderne ontwikkelingen in de 

vistechnologie hebben een enorm effect op de visserij wereldwijd.  

Factoren die bijdragen tot de huidige toestand van overbevissing zijn:  

 Industriële visserij 

De visserij heeft zich de afgelopen decennia enorm ontwikkeld. Schepen en netten zijn steeds 

groter geworden. Tevens worden de vissersboten krachtiger en kunnen ze met behulp van 

geavanceerde apparatuur, zoals radars, sonars, GPS en satellieten snel en nauwkeurig scholen 

vis opsporen. Zelfs helikopters worden ingezet om scholen vis op te sporen. Deze 

technologische vooruitgangen die visvangst op grote schaal gemakkelijker maakt, hebben 

geleid tot een zorgelijke situatie waarbij de ecologische grenzen van de oceanen worden 

overschreden. 

 

 Wanbeheer en overexploitatie van de visbestanden 

De regelgeving en de handhaving staan nog steeds niet helemaal op punt waardoor er een 

tekort blijft aan degelijk en duurzaam visserijbehoud en -beleid. 

  

 

 

                                                      
5
 FAO Fisheries and Aquaculture Department, The State of the World Fisheries and Aquaculture 2008, 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf, 30. 
6
 FAO Fisheries and Aquaculture Department, The State of the World Fisheries and Aquaculture 2008, 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf, 30-33. 
7
 B. WORM, E. BARBIER, N. BEAUMONT, J. DUFFY, C. FOLKE, B. HALPERN, J. JACKSON, H. LOTZE, 

F. MICHELI, S. PALUMBI, E. SALA, K. SELKOE, J. STACHOWICZ, R. WATSON, “Impacts of biodiversity 

loss on ocean ecosystem services”, Science 3 november 2006, 787-790. 
8
 T. BRANCH, “Not all fisheries will be collapsed in 2048”, Marine Policy 2008, 38-39. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf
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 Perverse subsidies 

Al deze  moderne technieken en capaciteitsverhoging worden mede mogelijk gemaakt door 

overheidssubsidies. Subsidies om nieuwe schepen aan te kopen, schepen te moderniseren, 

subsidies op brandstoffen, op werkgelegenheid, belastingvoordelen, etc. Kortom, 

overheidssubsidies die te veel schepen op het water houden. Hierbij spelen de overheden 

eigenlijk een dubbele, conflicterende rol. Enerzijds pogen zij de voedselvoorzieningen te 

verzekeren, de tewerkstelling te bevorderen en de economische vooruitgang te promoten door 

de capaciteit van hun vissersvloten en visverwerkingsector te verhogen. Anderzijds willen de 

overheden hun maatschappelijke belangen beschermen door de visvloten te verhinderen de 

publieke visgronden uit te putten.
9
 

 

 Oneerlijke visserij 

Omdat de traditionele visbestanden in de industriële wereld leeggevist zijn heeft de 

visserijsector zijn oog laten vallen op de ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden hebben 

vaak de middelen niet om de visgronden op hun zeeën te bevissen, via „Fisheries Partnership 

Agreements‟ (FPA) komen ze dan met de industriële landen overeen dat deze laatste hun 

visgronden mogen exploiteren tegen een doorgaans te lage prijs. Dit heeft tot gevolg dat de 

buitenlandse vloten nu ook de zeeën van ontwikkelingslanden overbevissen. 

 

 Piraatvisserij 

Illegale visserij die de reglementen en overeenkomsten niet respecteert. Deze praktijk wordt 

ook omschreven als „Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde visserij‟ (IOO) of „Illegal, 

Unreported and Unregulated fishing‟ (IUU). Vaak gaat het om schepen die varen onder een 

„goedkope vlag‟. Dit wil zeggen dat deze schepen zijn geregistreerd in een land dat geen of 

slecht toezicht houdt op zijn visserijsector.
10

 

 

 Destructieve visserijtechnieken  

Bovendien vernietigen sommige vispraktijken de natuurlijke omgeving tegelijk met de 

bewoners. Bijvoorbeeld: 

 Bodemsleepnetten 

Hierbij worden gigantische loodzware netten over de zeebodem gesleept. Aan de netten 

zijn zware metalen platen en grote rubberen wielen bevestigd die over de bodem rollen en 

alles wat ze op hun pad tegenkomen, vernietigen. Ze verwoesten complete eeuwenoude 

diepzeekoraal en andere kwetsbare ecologische systemen. De schade is vergelijkbaar met 

het een paar keer per jaar omploegen van een veld. Het duurt tientallen tot honderden 

jaren opdat de levensvormen in de zee zich van die schade kunnen herstellen, als ze zich 

al kunnen herstellen. 

                                                      
9
 S., IUDICELLO, M., WEBER, R., WIELAND, Fish, Markets and Fishermen: the economics of overfishing, 

Londen, Earthscan Publication Ltd, 1999, 59. 
10

 Het knelpunt van de goedkope vlaggen, zie: E. SOMERS, Inleiding tot het international zeerecht, Mechelen, 

Kluwer, 2004, 252-257; 

Redenen waarom sommige vissers aan IOO doen en mogelijk oplossingen, zie B. LE GALLIC en A. COX, “An 

economic analysis of illegal, unreported and unregulated fishing: Key drivers and possible solutions”, Marine 

Policy 2006, 689-695. 
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Bron: http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/richardblack/bottom_trawling_416.gif 

 

 

 

Bron: http://www.greenpeace.nl/photosvideos/photos/sleepnetten-verwoesten-alles-w 

 

 

 Drijfnetten 

Deze netten hangen verticaal als een gordijn in de zee aan boeien. De vissen zwemmen 

tegen het net, raken verstrikt en kunnen zodoende makkelijk gevangen worden. De visser 

zet het, soms kilometers lange, net uit, wacht een tijdje en haalt het net vervolgens binnen. 

Vooral zalm, koolvis en haring (Noordzee) worden met drijfnetten gevangen. Drijfnetten 

zijn bovendien dodelijk voor allerlei walvissoorten en andere dieren die naar de 

oppervlakte moeten komen om adem te halen, zoals zeeschildpadden. Hét bezwaar tegen 

drijfnetten is dan ook dat zij onvoldoende selectief zijn en een onaanvaardbaar hoge tol 

eisen aan cetaceeën, zeezoogdieren, vogels en reptielen. 

 

http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/richardblack/bottom_trawling_416.gif
http://www.greenpeace.nl/photosvideos/photos/sleepnetten-verwoesten-alles-w
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Bron: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com98/com98_11_nl.htm 

 

 

Lang is gestreden om een verbod ingevoerd te krijgen op het gebruik van deze netten. De 

Algemene Vergadering van de Verneigde Naties (VN) kwam in 1989 met een resolutie 

waarin zij bezwaar maakte tegen het gebruik van drijfnetten.
11

  Twee latere resoluties van 

1990 en 1991 bevestigden deze eerste resolutie.
12

 In deze laatste resolutie werd zelfs 

opgeroepen tot het instellen van een globaal moratorium op het gebruik van deze netten op 

31 december 1992. Vanaf die datum moesten alle grootschalige drijfnetvisserij op volle 

zee stopgezet zijn. 

                                                      
11

 Resolutie 44/225 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 22 december 1989, 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/549/84/IMG/NR054984.pdf?OpenElement.  
12

 Resolutie 45/197 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 21 december 1990,  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/565/86/IMG/NR056586.pdf?OpenElement en 

Resolutie 46/215 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december 1991,  http://daccess-

dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/583/03/IMG/NR058303.pdf?OpenElement. 

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com98/com98_11_nl.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/549/84/IMG/NR054984.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/565/86/IMG/NR056586.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/583/03/IMG/NR058303.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/583/03/IMG/NR058303.pdf?OpenElement
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Resoluties van de VN zijn echter niet bindend, lidstaten kiezen zelf of ze de regel 

toepassen of niet. 

In de Europese Unie (EU) kwam er in 1992 in navolging van deze resoluties, een 

verordening die bepaalde dat drijfnetten niet langer mochten zijn dan 2,5 kilometer.
13

 

In 1998 keurde de Europese Raad een verordening goed, waarbij grofmazige drijfnetten 

uit alle EU wateren werden gebannen. Uiteindelijk was een algeheel verbod van kracht 

vanaf 1 januari 2002.
14

  

Maar reglementen zijn er om genegeerd te worden, zo worden deze netten in de 

Middellandse Zee bijvoorbeeld nog steeds massaal gebruikt. 

 

 Bijvangst van jonge vissen en andere mariene diersoorten / Niet-selectief vissen 

Vaak wordt andere vis gevangen dan de vis waarop men zich richt en in de meeste gevallen 

worden deze dieren dood of stervend in zee teruggegooid. Netten doden dolfijnen, 

schildpadden en walvissen: zij kunnen niet uit de netten ontsnappen en naar het oppervlak 

zwemmen om lucht te happen. Lange lijnvisserij, waarbij de vislijn tot 130 kilometer lang kan 

zijn en 10000-200000 haken kan bevatten, doodt vogels: de vogels duiken naar het aas aan de 

lijnen, slikken het met haak en al in en worden dan onder water getrokken en verdrinken.
15

 

Bodemsleepnetten verwoesten zee-ecosystemen, zij oogsten de soorten die op de 

oceaanbodem leven, maar dit resulteert onvermijdelijk ook in bijvangst van commercieel niet 

aantrekkelijke soorten zoals zeesterren en sponzen. De visserij met de grootste bijvangst is de 

garnaalvisserij: meer dan 80 procent van de vangst kan bestaan uit onbedoelde diersoorten. 

Ook jonge en te kleine vis wordt in zee teruggegooid. De sterfte is zo enorm dat de bijvangst 

op sommige visgronden invloed zou kunnen hebben op de structuur en de werking van 

zeesystemen op populatie-, gemeenschaps- en ecosysteemniveau. Bijvangst wordt alom 

erkend als één van de ernstigste milieuproblemen van de moderne commerciële visserij. 

Tegenwoordig probeert men via geavanceerde netten en technieken de bijvangst zoveel 

mogelijk te beperken. Op sommige garnaalvisgronden wordt speciale apparatuur gebruikt om 

te voorkomen dat schildpadden worden gedood. In het geval van visserij met lange lijnen kan 

men meer gewicht aan de lijn hangen zodat het aas sneller zinkt, men kan ook ‟s nachts de 

lijnen uitgooien of vogelverjagende apparaten gebruiken. Nog een andere methode is 

cirkelvormige haken gebruiken in plaats van de traditionele „J-vormige‟ haken. Cataceeën 

(walvissen, dolfijnen en schildpadden) kan men bij netten weghouden door toestellen die een 

afschrikkend geluid produceren, aan de netten vast te maken. Er bestaan ook netten met 

ontsnappingsluiken, bijvoorbeeld een metalen raster met grote mazen, waardoor de cetaceeën 

en andere ongewenste vissoorten uit het net kunnen ontsnappen. Grotere mazen gebruiken kan 

                                                      
13

 Verordening (EEG) nr. 345/92 van de Raad van 27 januari 1992 houdende elfde wijziging van Verordening 

(EEG) nr. 3094/86 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden,  PB L 42 van 

18.2.1992, 15-23. 
14

 Verordening (EG) nr. 894/97 van de Raad van 29 april 1997 houdende technische maatregelen voor de 

instandhouding van de visbestanden, PB L 132 van 23.5.1997, 1-27; gewijzigd door Verordening (EG) nr. 

1239/98 van de Raad van 8 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 894/97 houdende technische 

maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden, PB L 171 van 17.6.1998, 1-4. 
15

 Voor de problematiek van de bedreiging van de albatros, zie: 

http://www.rspb.org.uk/supporting/campaigns/albatross/problem/threats.asp. 

http://www.rspb.org.uk/supporting/campaigns/albatross/problem/threats.asp
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de vangst van te jonge vissen beperken. Dit vraagt allemaal wel om veel onderzoeken, 

investeringen, testen en dus veel tijd en geld.  

 

 

Afbeelding lange lijnvisserij: 

 

Bron: http://assets.panda.org/img/pelagiclongline_167501.jpg 

 

 

Afbeelding ontsnappingsluik: 

 

Bron: http://assets.panda.org/img/smartgear_ru_flex_122165.jpg 

 

 

 Viskwekerijen / Aquacultuur 

Het kweken van vissen, garnalen en schaaldieren wordt vaak naar voren geschoven als de 

toekomst van de vis- en visproductensector. Maar tegelijk gaan er veel stemmen op tegen de 

sector van de aquacultuur. Sommige kweekmethoden verhogen juist de druk op al bedreigde 

zeedieren. Aquacultuur is niet rendabel, er worden meer vissen gevangen om te dienen als 

kweekvoer en als jonge vis waarmee men dan verder kweekt, dan er voortkomen uit het 

proces van de aquacultuur! Vissen die ontsnappen uit de kweekbedrijven kunnen heel 

schadelijk zijn voor de wilde vissen en ecosystemen. Het gaat vaak om uitheemse soorten die 

niet thuishoren in het gebied waar zij gekweekt worden of genetisch gemodificeerde soorten 

en als die in aanraking komen met de plaatselijke fauna en flora kan dit ernstige gevolgen 

hebben. Ziektes breken uit waar de visbestanden niet tegen bestand zijn, medicijnen en 

antibiotica die op de kweekvissen gebruikt worden, komen in het mariene milieu terecht, 

uitwerpselen en ander afval van de kweekprogramma‟s worden geloosd, enzovoort. In DEEL 

III wordt verder ingegaan op het thema van aquacultuur. 

 

 

http://assets.panda.org/img/pelagiclongline_167501.jpg
http://assets.panda.org/img/smartgear_ru_flex_122165.jpg
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 Klimaatveranderingen 

Ook de klimaatverandering heeft zijn impact op de oceanen en hun bewoners. Door de 

wereldwijde temperatuurstijging van het zeewater stijgt het zeeniveau en veranderen de 

oceaanstromingen. Dit heeft tot gevolg dat hele soorten zeedieren en vissen niet kunnen 

overleven in de veranderde omstandigheden en wegtrekken of verdwijnen. Men denkt ook dat 

de hogere watertemperaturen er verantwoordelijk voor zijn dat grote koraalriffen wit worden 

en sterven (coral bleaching / verbleken van koraal). 

 

 

Afbeelding „coral bleaching‟: 

 

Bron: http://www.greenpeace.nl/photosvideos/photos/verbleekt-koraal-great-barrie 

 

 

 Vervuiling 

Een andere belangrijke impact van menselijke activiteiten op het zeemilieu is de vervuiling. 

Dit kan gebeuren via de scheepvaart, door dumping, via de afvloeiing van het land langs 

rivieren en riolen, ten gevolge van exploitatieactiviteiten op het continentaal plateau of de 

diepzeebodem of nog via de atmosfeer, meestal door neerslag.
16

 De meest zichtbare en de 

bekendste vorm van vervuiling is de olievervuiling die door ongelukken met tankers wordt 

veroorzaakt. Hoe erg deze vorm van olievervuiling ook is, het is minimaal vergeleken met 

andere soorten van vervuiling. Vervuiling kan hele plaatselijke visbestanden uitroeien en 

ecosystemen aantasten. Met de laatste olievervuiling in de Golf van Mexico bijvoorbeeld, zijn 

een heleboel belangrijke natuurgebieden met hun plaatselijke bewoners bedreigd geraakt. 

Deze olievervuiling had wel dramatische gevolgen op grote schaal. Een boorplatform op zee 

ontplofte waardoor het zonk en de olieleidingen heeft beschadigd. Verschillende lekken 

ontstonden en pompten 800000 liter olie per dag in zee. Niet alleen menselijke levens gingen 

verloren bij de ramp, maar ook die van verscheidene mariene levende soorten.  

                                                      
16

 Voor een verdere bespreking van mariene vervuiling, zie: E. SOMERS, Inleiding tot het international 

zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 363-429. 

http://www.greenpeace.nl/photosvideos/photos/verbleekt-koraal-great-barrie
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Afdeling 3  Stappen ondernemen 

Als er niets zou ondernomen worden, tekent de crisis in de oceanen op dit moment het doodvonnis van 

de visserijindustrie. Al gauw zou door de voortdurende daling van de visbestanden er geen vis meer 

overblijven in de oceanen. Uiteindelijk zijn ook de sector en de beleidsmakers zich van deze 

problematiek bewust geworden en zijn zij hun handelingen geleidelijk aan gaan aanpassen aan deze 

onrustwekkende ontwikkelingen. 

De mens moet in de komende jaren een einde zien te maken aan de aanhoudende overbevissing. Er 

moeten strengere wetten komen voor de visserij. Een derde van de oceanen moet uitgeroepen worden 

tot zeereservaat waar elke vorm van exploitatie verboden is en aquacultuur mag enkel nog op de juiste 

manier gebeuren, bijvoorbeeld als er onder andere goede alternatieven voor vismeel 

gecommercialiseerd worden. 

Bij het nemen van beleidsmaatregelen, moeten enkele principes in acht genomen worden opdat de 

biodiversiteit in het mariene milieu behouden blijft en een ecologisch verantwoorde en rendabele 

visserij ontstaat. 

Zo is er het voorzorgsprincipe dat werd ontwikkeld in de jaren 1970. Het houdt in dat zodra er ernstige 

aanwijzingen zijn dat een bepaalde activiteit gevaren inhoudt voor het milieu, maatregelen moeten 

worden genomen om deze aantasting te vermijden.
17

 Het voorzorgsprincipe is één van de fundamenten 

van de „Gedragscode voor verantwoord vissen‟ van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 

Verenigde Naties (FAO).
18

 Deze code is echter niet bindend en een studie in het wetenschappelijk 

tijdschrift Nature toonde aan dat geen enkel van de onderzochte landen zich houdt aan de FAO-

gedragscode.
19

 Ook de landen in de EU doen het niet goed, ondanks hun kennis en middelen. De 

Europese visserijlanden oefenen geen controle uit op hun schepen, respecteren de vangstquota niet die 

door wetenschappers voorgesteld worden, treden niet op tegen piraatvisserij en stellen nauwelijks 

beschermde gebieden in. De auteurs stellen duidelijk dat de tijd gekomen is voor een geïntegreerd 

internationaal wettelijk instrument dat alle aspecten van visserijbeheer behelst. 

Een tweede voorbeeld van een principe dat zou moeten nageleefd worden, is de duurzaamheid van de 

visserij. De visvoorraden moeten beschermd worden tegen overbevissing en dit door een duurzame 

visserij te promoten. We moeten onze planeet zo beheren dat onze kleinkinderen er gezond en veilig 

op kunnen leven. De activiteit van de visserij moet een ondernemen zijn met een lange termijnvisie 

waarin oog is voor de werknemers en de maatschappij, het behalen van winst over een langere periode 

en het zo weinig mogelijk belasten van het milieu.  

                                                      
17

 F. GONZÁLEZ-LAXE, “The precautionary principle in fisheries management”, Marine Policy 2005, 495-

505. 
18

 Tijdens de 28
e
 zitting van de conferentie van de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties) van 31 oktober 1995 is de gedragscode voor een verantwoorde visserij goedgekeurd. 

Voor de tekst van deze gedragscode, zie: http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.HTM; 

Voor een algemeen beeld over wat het Visserij en Aquacultuur Departement van de FAO doet: zie: 

http://www.fao.org/fishery/about/programme/en. 
19

 T. PITCHER, D. KALIKOSKI, G. PRAMOD en K. SHORT, “Not honouring the code”, Nature 2009, 457: 

658-659. 

http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.HTM
http://www.fao.org/fishery/about/programme/en
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Het bepalen van wat, wanneer en waar gevangen mag worden, dient te gebeuren op basis van het 

ecosysteem. Want door één bepaalde soort vis of schaaldier te vangen, verstoor je een hele 

voedselketen en omgeving. Al wat leeft in de zee is onderling afhankelijk van elkaar. Bij de aanpak op 

basis van het ecosysteem wordt niet alleen rekening gehouden met de hoeveelheden commerciële vis 

die uit zee mogen worden gehaald, maar ook met de impact van de visserij op de populaties van niet-

commerciële soorten en het mariene milieu in het algemeen. 

Naast deze zijn er nog een pak andere zaken waarmee rekening moet gehouden worden. De 

visserijactiviteit vindt plaats in de natuur, over de grenzen heen waardoor interactie met een heleboel 

andere belangen en domeinen onvermijdbaar is. Vissen hebben een belangrijke impact op de oceanen 

en hun ecosystemen. Een impact die wetenschappers nog steeds niet volledig kunnen inschatten. 

Wachten met maatregelen tot onomkeerbare schade is aangericht, is absurd. 

Om reeds enkele maatregelen op te noemen, kan men denken aan:  

 Mariene beschermde gebieden oprichten waar soorten hun bestanden weer „op peil‟ kunnen 

brengen. Deze techniek wordt gezien als een van dé oplossingen tegen het uitsterven van de 

vissoorten; 

 De schadelijke visserijsubsidies een halt toe roepen; 

 Een moratorium op de bouw van nieuwe industriële schepen; 

 De beperking van de wereldwijde industriële vissersvloot; 

 De ratificatie en implementatie van de FAO gedragscode inzake ecologisch verantwoorde 

visvangst; 

 Versterken van de strafsancties tegen illegale vissers; 

 Straffende handelssancties tegen landen die de internationale regels inzake visserij niet 

naleven; 

 Handel in bedreigde vissoorten stopzetten; 

 Importrestricties aanleggen. 

Doorheen deze masterproef worden maatregelen besproken die men in Europa heeft genomen om de 

overbevissing te trachten tegen te gaan. Deze waren zeker niet altijd even succesvol. Maar door 

maatregelen te nemen, weer in te trekken, nieuwe maatregelen te bedenken en te luisteren naar mensen 

die echt kennis hebben van de visserij (wetenschappers, vissers, belangenorganisaties, …) onderbouwt 

de EU haar eigen kennis waar zij uit put om uiteindelijk op een dag te komen tot een evenwichtige 

situatie waarin vissers opnieuw een eerlijk inkomen hebben, de consument een gevarieerd aanbod aan 

eerlijke visserijproducten heeft en de economie opnieuw gezond is. 
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DEEL II GEMEENSCHAPPELIJK 

VISSERIJBELEID 

 

In dit tweede deel wordt de evolutie besproken die het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) heeft 

doorgemaakt, van bij haar ontstaan tot de hervorming van het beleid die nu aan de gang is.  

Te beginnen met de verdragen tot oprichting van de Europese Unie die in 1957 reeds de noodzaak 

vermelden om gemeenschappelijke regels op het gebied van de visserij te op te maken. Niettemin 

worden de eerste maatregelen pas in 1970 genomen, zij hebben betrekking op de structurele subsidies 

en de toegang tot de visserijzones en –markten. 

In 1983 nemen de lidstaten van de EU officieel een GVB aan. Dit beleid bevat vier hoofdluiken: 

behoud, structuren, marktorganisatie en externe relaties. Elke lidstaat moet toezien op de naleving van 

de regels van het GVB op zijn grondgebied. 

Een decennium verstrijkt en in 1992 kan het GVB al bogen op een hele geschiedenis. De 

inspanningen, met name die op het gebied van het behoud van de visvoorraden, blijken onvoldoende 

omdat ze niet gekoppeld worden aan een beperking van de visinspanning. Er zijn nog altijd teveel 

schepen, vergeleken met de beschikbare visvoorraden. Er wordt besloten tot nieuwe maatregelen, en er 

komen twee nieuwe basisverordeningen.
20

 Deze voorzien voor 2002 een tweede balans over de situatie 

van de visserij in de EU en de uitvoering van het GVB. 

Het is maart 1998 en het einde van de termijn nadert. De Europese Commissie start een uitgebreide 

denkinspanning over de verbeteringen die dienen te worden aangebracht in het GVB. Zij betrekt de 

geïnteresseerde milieus bij een open en constructief debat. Hiertoe wordt een vragenlijst naar de 

verschillende actoren in de sector verstuurd. In de lidstaten worden bijeenkomsten georganiseerd. De 

belangrijkste wensen en zorgen van de sector komen naar buiten. 

De Commissie publiceert in maart 2001 een overlegdocument: het Groenboek.
21

  Hierin worden de 

grote actuele kwesties behandeld, diverse mogelijkheden geopperd en een ongeëvenaarde 

raadplegingprocedure gelanceerd. De hervorming van het GVB is op weg. 

Het nieuwe GVB treedt in werking vanaf januari 2003. 

In april 2009 publiceert de Europese Commissie het Groenboek over een nieuwe hervorming van het 

Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
22

 Haar doel hierbij is opnieuw een breed overleg te starten met alle 

                                                      
20

 Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire 

regeling voor de visserij en de aquacultuur, PB  L 389 van 31.12.1992, 1-14 en Verordening (EEG) nr. 2847/93 

van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk 

visserijbeleid, PB L 261 van 20.10.1993, 1-16. 
21

 Groenboek COM/2001/135DEF van de Commissie van 20 maart 2001 over de toekomst van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2001/com2001_0135nl01.pdf. 
22

 Groenboek COM/2009/163DEF van de Commissie van 22 april 2009 – Hervorming van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2001/com2001_0135nl01.pdf
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lidstaten en belanghebbenden. Tot 31 december krijgt iedereen die dit wilde de kans zijn mening over 

het Groenboek en hoe het beleid moet hervormd worden, op te sturen. 

In de loop van 2010 worden alle resultaten van de raadpleging gepubliceerd, alsook een samenvatting 

van het publieke debat en een effectbeoordeling.
23

 

In de loop van 2011 komt er normaal gezien een wetgevingsvoorstel. De Commissie zal in het eerste 

kwartaal van 2011 een eerste wetgevingspakket voorstellen, over deze tekst zou vervolgens twee jaar 

moeten worden gediscussieerd, met debatten en amendementen in de Europese instellingen en de 

lidstaten. 

Eind 2012 is de goedkeuring van een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid voorzien en dit beleid 

zou in werking moeten treden op 1 januari 2013. 

  

                                                                                                                                                                      
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:NL:PDF. 
23

 Verslag van de Commissie over de reacties op de raadpleging: Werkdocument Commissiepersoneel 

SEC/2010/428DEF over het Groenboek voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid: 

Samenvatting van de raadpleging over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, 16 april 2009, 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec(2010)0428_nl.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0163:FIN:NL:PDF
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec(2010)0428_nl.pdf
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Afdeling 1  Situatie vóór 1984 

1.1 Internationale achtergrond 

In de 20
ste

 eeuw was er in de wereld een enorme technologische vooruitgang, ook in de sector van de 

visserij. Men bouwde steeds betere schepen en netten. De wereldbevolking bleef groeien wat de vraag 

naar vis nog deed stijgen. Door deze grote vraag naar vis zagen ook landen zonder kust een 

winstgevende sector in de visserij en wilden zij dus ook hun schepen de zeeën opsturen.  

Met de jaren groeide de overtuiging dat de levende rijkdommen van de zee beschermd dienden te 

worden en dat een gereglementeerde vangstinspanning in bepaalde omstandigheden een grotere vangst 

zou opleveren dan een ongereglementeerde. De vrees voor de toestand en implicaties van 

overbevissing bereikte een eerste hoogtepunt in de jaren veertig.  

In 1946 werd te Londen de „Overfishing Conference‟ gehouden, die heeft geleid tot het Verdrag van 5 

april 1946 inzake het vaststellen van een maaswijdte voor visnetten en van minimummaten voor 

sommige vissoorten.
24

 Dit verdrag trad in 1953 in werking en werd herhaaldelijk geamendeerd. Het 

verdragsgebied werd echter beperkt tot de noordoostelijke Atlantische Oceaan en de aangrenzende 

zeeën. De werking van dit verdrag kon niet echt succesvol genoemd worden, reeds in het 

visserijverdrag van 24 januari 1959 werden een aantal bepalingen afgeschaft.
25

 

Dit laatste verdrag werd op haar beurt vervangen door het Verdrag inzake toekomstige multilaterale 

samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, dat op 17 maart 

1982 in werking trad.
26

 De Visserijcommissie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 

(NEAFC) is een internationale organisatie die werd opgericht uit hoofde van dit verdrag.
27

 Haar 

belangrijkste doel is het bevorderen van de instandhouding en het optimale gebruik van de 

visbestanden die voorkomen in de wateren van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, en 

dientengevolge het stimuleren van internationale samenwerking en internationaal overleg met 

betrekking tot deze visbestanden. Dit doel probeert zij te bereiken door aanbevelingen te doen inzake 

maatregelen voor het beheer van de visbestanden buiten de gebieden die onder de controle van deze 

partners vallen, maar ook, op verzoek van de betrokken partijen, binnen de zones die tot hun nationale 

jurisdictie behoren. Verdragsluitende partijen bij de NEAFC zijn: de Europese Unie, Denemarken (uit 

naam van de Faeröer en Groenland), Estland, IJsland, Noorwegen, Polen en de Russische Federatie. 

Op de internationale Technische Conferentie van Rome in 1955 werd een lijst opgesteld van de 

visstapels waarvoor dringende maatregelen vereist waren.
28

 Hierdoor werd de bewustwording op dit 

gebied nog versterkt. Deze conferentie heeft een algemeen beeld geschetst over de problematiek van 

                                                      
24

 Verdrag nopens het vaststellen van een maaswijdte van visnetten en van minimum-maten op sommige 

vissoorten van 5 april 1946, B.S. 27 april 1951, 3214-3220. 
25

 Verdrag van Londen inzake de visserij in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan van 24 januari 

1959, http://eelink.net/~asilwildlife/neafc.html. 
26

 Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijk deel van de 

Atlantische Oceaan van 13 juli 1981, PB L 227 van 12.8.1981, 22-35. 
27

 Zie: http://www.neafc.org/.  
28

 International Technical Conference on the Conservation of the Living Resources of the Sea, Rome, 8 april – 

10 mei 1955, zie E. SOMERS, Inleiding tot het international zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 442-443. 

http://eelink.net/~asilwildlife/neafc.html
http://www.neafc.org/
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de exploitatie van de levende rijkdommen van de zee en zo een belangrijke invloed uitgeoefend op de 

latere visserijverdragen in het algemeen en op het Verdrag van Genève van 29 april 1958.
29

 In dit 

verdrag werd voor het eerst de opvatting dat essentiële conservatiemaatregelen slechts zinvol zijn 

indien zij berusten op internationale samenwerking, in een grote allesomvattende overeenkomst 

uitgedrukt.  

In de loop van de jaren zeventig kon men niet meer ontkennen dat een grondige evaluatie van het 

bestaande visserijbeheer nodig was, aangezien de productiecapaciteit van de levende mariene 

rijkdommen zijn natuurlijke grens begon te naderen. Naar aanleiding hiervan heeft het 

Zeerechtverdrag van 1982 een aanzienlijke verandering teweeg gebracht in het visserijrecht.
30

 Het 

invoeren van de exclusieve economische zone (EEZ) bracht een derde van het totale oceaanoppervlak 

en 90% van de geëxploiteerde levende rijkdommen onder nationale rechtsbevoegdheid.
31

 Het verdrag 

voorziet hoofdzakelijk in verdelende regels en veel minder in beschermingsmaatregelen. De kuststaten 

hebben rechtsbevoegdheid in de EEZ en het wordt dan ook aan hen overgelaten om de 

beschermingsmaatregelen voor deze zone te bepalen.
32

 De kuststaat bepaalt de hoeveelheid die mag 

worden gevangen (Total Allowable Catch = TAC) en zij dient hierbij overexploitatie te vermijden 

zodanig dat het voortbestaan van de soorten niet in gevaar komt. Op basis van wetenschappelijke 

bevindingen kan de kuststaat ook maatregelen treffen om de populatie van de soorten op het hoogst 

mogelijk exploitatieniveau te brengen (Maximum Sustainable Yield = MSY). De kuststaat zorgt 

ervoor dat de levende rijkdommen van de EEZ optimaal geëxploiteerd worden. Aangaande de volle 

zee, bepaalt artikel 116 van het verdrag dat de onderdanen van alle staten het recht hebben aan de 

visserij deel te nemen, op voorwaarde dat zij de geldende verdragsverplichtingen, de rechten, plichten 

en belangen van de kuststaten en de bepalingen van het Zeerechtverdrag in acht nemen.
33

  

De instandhouding van de visbestanden werd in de Europese Unie al snel anders geregeld, daar was 

het niet de kuststaat zelf, maar de EU als overkoepelende instantie die de beschermingsmaatregelen 

oplegde. Zie voor de historische ontwikkelingen van een gemeenschappelijk visserijbeleid in Europa 

het onderdeel hierna. 

1.2 Het visserijbeleid in Europa 

Ook voor de Europese Economische Gemeenschap (EEG) van toen werd het bijgevolg stilaan tijd zich 

te engageren voor een beter visserijbeleid.  

Het streven naar een communautair visserijbeleid is een uitvloeisel van de algemene doelstelling van 

het Verdrag van Rome van 1957 dat er was gekomen om de landbouwpolitiek van de lidstaten te 
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harmoniseren (artikel 3 en artikel 38-47).
34

 Artikel 38 van het Verdrag van Rome voorzag de 

totstandkoming van een gemeenschappelijke visserijmarkt, maar aangezien dit toen niet van 

primordiaal belang was bij de totstandkoming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waren de 

lidstaten niet gehaast zo‟n beleid te implementeren. Volgens artikel 40 zou een gemeenschappelijk 

visserijbeleid tot stand moeten gekomen zijn tegen het eind van de overgangsperiode, namelijk tegen 

31 december 1969. Dit was echter niet het geval. 

Pas in het Verdrag van Maastricht van 1992 werd expliciet melding gemaakt van een 

gemeenschappelijk beleid op het gebied van visserij.
35

 Deze late gewaarwording kwam omdat de 

visserij een relatief kleine rol speelde in de economie van de oorspronkelijke zes lidstaten en het 

vooral een internationale aangelegenheid was. Bijna 90% van de geproduceerde vis in die landen 

kwam van buiten de gemeenschapswateren. Ook ten gevolge van meningsverschillen aangaande de 

bevoegdheid ratione loci van de Gemeenschap werd lange tijd getreuzeld om een aanvang te nemen 

met de concrete uitwerking van het visserijbeleid.
36

 

In 1970 echter, met in het vooruitzicht de aansluiting bij de EEG van Denemarken, Ierland, 

Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, werd een nieuwe impuls gegeven om tenminste de algemene 

richtlijnen van een toekomstig gemeenschappelijk beleid op te stellen. De gemeenschappelijke 

visserijpolitiek werd vervat in twee verordeningen van 20 oktober 1970. De eerste verordening 

(2141/70) voerde een algemeen structureel beleid in voor de visserijindustrie, terwijl de tweede 

verordening (2142/70) de organisatie van een gemeenschappelijke markt in visserijproducten 

behandelde.
37 38

  

Verordening 2141/70 legde een aantal beginselen vast die als basis dienden voor het 

gemeenschappelijk exploitatieregime van de visserij. Elk verschil in behandeling tussen de vissers van 

de lidstaten werd opgeheven. Dit zowel wat de toegang tot de visgronden onder de lidstaten hun 

rechtsbevoegdheid betrof, als de uitoefening van de visserij in deze zones (artikel 2 §1). Met andere 

woorden moest de bestaande nationale wetgeving op niet-discriminerende wijze worden toegepast. 

Bijgevolg kon men nog niet echt spreken van een communautair visserijregime. Bilaterale akkoorden 

waarbij lidstaten elkaar voorrechten toekenden, zoals het wederzijds recht om in elkaars territoriale 

wateren te vissen, vervielen door het principe van de gelijkheid van behandeling wat de toegang tot de 

visgronden betreft. Deze voordelen dienden nu ook voor de andere lidstaten opengesteld te worden. 
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Om de lidstaten die vreesden voor het risico van overbevissing als gevolg van dit openstellen van hun 

wateren, gerust te stellen, bepaalde artikel 5 van de verordening dat de Raad van Ministers alle nodige 

instandhoudingmaatregelen kon opleggen. 

Deze onderliggende filosofie bleek evenwel niet aanvaardbaar voor de kandidaat-lidstaten tijdens de 

toetredingsonderhandelingen. Hun visserijrijkdommen en productiecapaciteit waren veel groter 

vergeleken met die van de originele zes lidstaten en bijgevolg zou het voor hen niet eerlijk geweest 

zijn, moesten de oorspronkelijke lidstaten zonder meer vrije toegang in hun wateren genieten. Bij de 

onderhandelingen werden dan ook belangrijke wijzigingen aan de oorspronkelijke beleidsopties 

gemaakt. Zo machtigde artikel 100 van de Toetredingsakte van 1972 de lidstaten om gedurende een 

periode van tien jaar de visserij binnen een zone van zes mijl voor te behouden aan “de schepen 

waarvan de visserijactiviteit van oudsher in het gedeelte der zee en van uit de haven in het geografisch 

kustgebied wordt uitgeoefend” (= hun eigen nationale vissers en vissers die aanspraak maken op 

historische rechten).
39

 De Toetredingsakte voorzag tevens in de mogelijkheid om in bijzondere 

gebieden deze nationale visserijgrenzen tot twaalf mijl uit te breiden. Op grond van artikel 102 van de 

Toetredingsakte verkreeg de Gemeenschap de bevoegdheid om, uiterlijk vanaf 1979, 

instandhoudingmaatregelen te treffen en diende de Raad de noodzakelijke reglementering voor te 

schrijven. Na deze periode van tien jaar (dit afwijkend regime gold tot 31 december 1982) zou het 

oorspronkelijke regime van gelijke toegang opnieuw in werking treden. 

Het spookbeeld van de overbevissing en de internationale tendens om de voorbehouden zone uit te 

breiden tot tweehonderd mijl, bracht de Gemeenschap ertoe in deze periode nog belangrijke 

veranderingen in het communautair visserijbeleid in te voeren. Zo werd onder andere vanaf 1 januari 

1977 in de Noordzee en de Atlantische Oceaan een gemeenschappelijke visserijzone van tweehonderd 

mijl ingevoerd.
40

 

Op dat moment diende eveneens binnen de Gemeenschap een samenhangend intern beleid uitgewerkt 

te worden en een communautaire visserijpolitiek ten opzichte van derde staten. Reeds vanaf 1976 heeft 

de Commissie voorstellen voor de uitwerking van een algemeen intern visserijbeleid naar voor 

geschoven. Hierbij komen hoofdzakelijk drie thema‟s aan bod: de instandhouding van het visbestand 

binnen de tweehonderd mijlen zone, de onderlinge verdeling van de vangstquota en de 

herstructurering van de visserijindustrie (beperking van de capaciteit van de Europese visserijvloot). 

Tussen de lidstaten bestonden ernstige meningsverschillen wat leidde tot een moeizaam uitwerken van 

zo‟n beleid. Denemarken en vooral Groot-Brittannië hebben meer dan eens dwars gelegen. Bij het 

invoeren in 1977 van de tweehonderd mijlen zone in Europa dienden zich een aantal knelpunten aan. 

Vooral de verdeling van de bevoegdheid tot het instellen van instandhoudingmaatregelen bleek een 

moeilijk probleem. Sinds 1979 is de Gemeenschap bevoegd om op intern vlak alle noodzakelijke 
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conservatiemaatregelen te treffen, zo onder meer de bepaling van vangstquota en de toewijzing ervan 

aan de verschillende lidstaten.
41

  

Hét knelpunt dat lange tijd een gemeenschappelijk beleid in de weg stond was het vaststellen en 

verdelen van de vangstquota (TAC). Ook de onwil van Groot-Brittannië om historische visserijrechten 

in zijn twaalf mijlen zone toe te laten hielp de zaak niet vooruit.
42

 

 

 Afdeling 2  Oprichting Gemeenschappelijk Visserijbeleid in 1984 

2.1 Een overkoepelend beleid 

Uiteindelijk keurde de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap op 25 januari 1983 de 

oprichting van een Gemeenschappelijk Visserijbeleid goed.
43

 Dit samenhangend geheel was stap voor 

stap in elkaar gestoken over een periode van verschillende jaren waarin beleidsmakers van de 

Europese Gemeenschap onderhandelden over compromissen tussen de conflicterende visserijbelangen 

van de verschillende landen en regio‟s. Zes jaar van moeilijkheden, niet nagekomen deadlines en 

ingewikkelde onderhandelingen had de visie van een geïntegreerd beleid niet vernietigd. Het nieuwe 

beleid dat de Raad afwerkte bij het begin van 1983 leek zelfs heel erg op het originele beleidsvoorstel 

van de Commissie van 1976. Deze regeling was gebaseerd op het principe van de tweehonderd mijlen 

exclusieve economische of visserijzone. Het GVB zijn principe van „gelijke toegang tot de 

rijkdommen‟ vormde een uitdaging voor de drie maritieme staten die in 1973 bij de Europese 

Gemeenschap kwamen. Dit principe lag ook mee aan de basis van de beslissing van Noorwegen om 

zich buiten de EEG te houden. Engeland, Denemarken en Ierland bekwamen slechts tijdelijke 

afwijkingen van dit principe, waardoor de vissers in hun land campagne begonnen te voeren voor 

exclusieve nationale zones of andere specifieke voorkeuren. Dit lokte een zes jaar durend debat uit 

waarbij eerst Groot-Brittannië (dat een afwijzende houding innam ten aanzien van historische rechten 

in zijn twaalf mijlen zone) en daarna Denemarken (dat zich verzette tegen de vangstquota) zich 

tegenover de andere lidstaten stelden. De vraagstukken in dit debat werden zorgvuldig onderzocht en 

uiteindelijk werd door de tien lidstaten een akkoord bereikt dat hun nationale visserijindustrieën 

konden aanvaarden. Rijkdommen werden onder de lidstaten verdeeld, instandhoudingmaatregelen 

werden aangenomen en de nodige beheerskrachten werden overgedragen aan de Commissie.
44
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2.2 Krachtlijnen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van 1984 

Het akkoord dat in extremis werd bereikt, vormde de basis voor het intern communautair 

visserijbeleid. Het GVB van die tijd bestond uit 3 componenten: het structuurbeleid, het 

marktordeningsbeleid en het instandhouding- en beheersbeleid.  

De hoofdlijnen in deze componenten waren: 

 Het structuurbeleid
 45

 

Het structuurbeleid regelde de vangstzijde van de visserijindustrie. De structuurmaatregelen 

waren gericht op het terugdringen van de overcapaciteit van de Europese visserijvloot. Het 

bedrag dat zou worden vrijgemaakt voor de structurele verbetering van havens en vloot werd 

vastgelegd. 

Dit deel van het GVB werd op fragmentarische wijze ontwikkeld na de uitvoering van de 

oorspronkelijke structurele regeling in 1971. Zo werd bijvoorbeeld de actie om de verouderde 

zoutkabeljauw vloot te moderniseren, opgevolgd door maatregelen om de kustvisserij en de 

aquacultuur te ontwikkelen. Het nieuwe GVB legde de basis voor een meer omvattende 

aanpak van structurele hervormingen.  

Een reeks specifieke maatregelen voor de herstructurering, de modernisering en de 

ontwikkeling van de visserij van de lidstaten is sinds 1983 tot stand gekomen. Zo werd een 

Europees Oriëntatiefonds voor de Visserij opgericht dat de door de lidstaten in het kader van 

het GVB toegepaste structuurmaatregelen mede financierde. 

 

 Het marktordeningsbeleid
46

 

De gemeenschappelijke marktordening zag toe op het prijsbeleid en moest een optimale 

waardebepaling van de vangsten mogelijk maken. Een nieuwe gemeenschappelijke organisatie 
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van de vismarkten werd in 1981 overeengekomen en uitgevoerd in juni 1982
47

; het werd niet 

veranderd in het akkoord van januari 1983. Hoewel het afzetsysteem de neiging had 

afzonderlijk van de meer prominente vraagstukken van quota en toegang te evolueren, waren 

deze verschillende onderdelen van het hele visserijbeleid met elkaar verbonden. Er werd 

gehoopt dat de relatieve stabiliteit, zoals beloofd door het nieuwe beheersysteem, van de 

controle op de vangst, de marktordening gemakkelijker zou maken. 

 

 Instandhouding- en beheersbeleid 

Voor dit derde onderdeel heeft het tot 1983 geduurd voordat men na jarenlange politieke 

discussie in de Raad inhoud gaf aan het beleid.
48

 Op het gebied van de instandhouding van de 

visvoorraden kwamen aan de Gemeenschap exclusieve bevoegdheden toe.
49

 Teneinde de 

doelstellingen van het instandhouding- en beheersbeleid te bereiken (namelijk de bescherming 

van de visgronden, de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee en de 

duurzame en evenwichtige exploitatie van deze rijkdommen onder verantwoorde economische 

en sociale omstandigheden), werden met behulp van zgn. „Total Allowable Catches‟ (TACs) 

en „quota‟ de vangsthoeveelheden op een zodanige manier vastgesteld dat de visbestanden 

zouden groeien in overeenstemming met een evenwichtige exploitatie.  

 

 Het vaststellen van een „Total Allowable Catch‟ (TAC) 

Artikel 3 van de verordening van 1983 regelde de mogelijkheid van de 

Gemeenschap om jaarlijks per vissoort per visgebied TACs op te stellen.
50

 De 

Commissie formuleert haar voorstellen voor de TAC “op grond van 

wetenschappelijke adviezen en met name van het verslag van het in artikel 12 

bedoelde Wetenschappelijk en Technisch Comité voor de visserij” (artikel 2). 

TACs voor gezamenlijke visbestanden die zich uitstrekten tot buiten de EEG-

wateren, werden opgesteld door de Gemeenschap in samenwerking met de 

desbetreffende derde landen. 

 

 Het vaststellen van vangstquota per lidstaat 

Dit is ongetwijfeld de kern van het intern communautair visserijbeleid. Op 

basis van de TACs werden per vissoort quota onder de lidstaten verdeeld. Dit 
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op basis van drie criteria: traditionele vispatronen, de noden van regio‟s die 

van de visserij afhankelijk waren en verlies van vangstpotentieel in de 

wateren van derde landen. In een poging een steeds weerkerend conflict over 

de verdeling van visbestanden te vermijden, eiste artikel 4 van de verordening 

dat “het gedeelte dat voor de Gemeenschap beschikbaar is, zo onder de 

lidstaten wordt verdeeld, dat elke lidstaat een relatieve stabiliteit wordt 

gewaarborgd in de visserijactiviteiten met betrekking tot elk van de betrokken 

bestanden”. De verdeling van de quota in 1982 werd als referentie beschouwd 

op basis waarvan de relatieve stabiliteit werd gebaseerd. Als veranderingen in 

visbestanden het behoud van deze „status quo‟ regeling in het gedrang bracht, 

diende voorrang te worden gegeven aan het veilig stellen van de noden van 

die regio‟s die van de visvangst afhankelijk waren. 

 

 Reglementering van de toegangsvoorwaarden tot de kustzones 

Allereerst worden op nationale basis quota toegekend aan een lidstaat. De 

lidstaat moet deze toegelaten quota vangen in duidelijk gespecificeerde 

viszones en mag deze vangsten niet halen uit andere delen van de 

Gemeenschapswateren. Verder werd de oorspronkelijke zesmijlen zone, 

voorzien in artikel 100 van de Toetredingsakte van 1972, die exclusief werd 

voorbehouden aan de nationale vissers, op twaalf mijl gebracht (artikel 6). 

Historische rechten binnen de zes en twaalf mijlenzone moeten gerespecteerd 

worden. In het Shetlandgebied, dat biologisch kwetsbaar is als gevolg van de 

wijze van bevissing werd het aantal toegelaten schepen beperkt. Het instellen 

van de „Shetland Box‟ werd gerechtvaardigd op grond van instandhouding, 

evenals op grond van de wens om de regionale visserijgemeenschappen die 

afhankelijk zijn van de visserij, te beschermen. 

 

 Technische beheersmaatregelen
51

 

Naast het beheer met behulp van TACs en quota dat het hoofdelement 

uitmaakte van het instandhouding- en beheersbeleid, waren er een aantal 

technische beheersmaatregelen met betrekking tot voorschriften voor het 

vistuig, het aantal, het type, de uitrusting van vissersschepen en de beperking 

van de vistijd. Deze maatregelen waren in beginsel gericht op de bescherming 

van jonge vis en van bepaalde visgebieden.  

 

 Overeenkomsten met derde landen 

De Gemeenschap handelde als partij in internationale visserijverdragen en in 

visserijtransacties met niet-EEG landen. Bijgevolg werden 

kaderovereenkomsten over toegang, quota en instandhouding van 

gezamenlijke bestanden gesloten met landen als Noorwegen, Zweden, de 
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Faeröer eilanden, Spanje, Verenigde Staten (VS), Canada, Senegal en Guinee-

Bissau, en waren onderhandelingen begonnen met nog vele andere.
52

 Het 

nieuwe GVB beloofde een solidere basis te voorzien waarop deze externe 

regelingen gebaseerd konden worden, het reglementeerde de voorwaarden van 

het gemeenschappelijk beheer met derde staten. Zo moest het voor de 

Gemeenschap gemakkelijker zijn om te beslissen welke vangstmogelijkheden 

zij derde landen kon bieden in ruil voor buitenlandse rechten nu een interne 

toewijzingreferentie was vastgesteld. 

2.3 Het Europees visserijbeleid in de periode van 1983 tot 1992 

2.3.1 Instandhouding 

Vóór de totstandkoming van het GVB stapelden zich al verschillende argumenten op voor 

instandhoudingmaatregelen. Men werd er zich van bewust dat de visbestanden niet onuitputtelijk 

waren. Het nieuwe GVB bevestigde deze maatregelen binnen een „communautaire regeling voor de 

instandhouding en het beheer van de visbestanden‟.
53

 Het raadgevend Wetenschappelijk en Technisch 

Comité voor de visserij, opgericht onder de auspiciën van de Commissie, had als taak “een jaarlijks 

verslag op te stellen over de situatie van de visbestanden en de voorwaarden voor de instandhouding 

van de visgronden en de visbestanden” (artikel 12). Instandhoudingmaatregelen werden opgesteld op 

basis van dit verslag (artikel 2). Ook werd een „Comité van beheer voor de visbestanden‟, bestaande 

uit vertegenwoordigers van de lidstaten onder voorzitterschap van de Commissie, opgericht (artikel 

13). Dit Comité werkte met dezelfde meerderheidsstemming als de Raad en er werd van haar verwacht 

een mening te formuleren over elke maatregel die de Commissie aanbrengt. Als een meerderheid in dit 

Comité niet akkoord ging met zo‟n maatregel, dan moest de zaak doorverwezen worden naar de Raad 

die “binnen een maand met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit kan 

nemen” (artikel 14). 

Voor zover het nieuwe GVB ontworpen was om een relatief vast toewijzingpatroon vast te koppelen 

aan een bijzonder fluctuerende basis van rijkdommen, bleef de mogelijkheid tot onenigheid onder de 

verschillende instanties in de Europese visserijindustrie echter reëel. Het menselijk verlangen naar een 

stabiele, veilige en lange termijnregeling werd onvermijdelijk verstoord door het feit dat de 

visbestanden blijven aan- en afnemen doorheen de tijd en zij over grote afstanden trekken in de zeeën. 

Zo bijvoorbeeld dienden, kort na de triomfantelijke aankondiging van de „uiteindelijke‟ overeenkomst 

over het GVB, de EEG-ministers het probleem aan te pakken van de heropening en het opnieuw 

toewijzen van verjongde Noordzee haringbestanden, na tien jaar van verval door overbevissing. Dit 

leidde uiteindelijk tot de sluiting van deze haringbestanden voor de visserij. Midden december 1983 

kwamen de ministers eindelijk tot een interim-akkoord over deze kwestie na een lastig geschil dat ook 

de verdeling in quota van alle andere belangrijke soorten blokkeerde. Daardoor werd een besluit tot 
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vaststelling van de verdeling van de voorraden in 1983 niet gemaakt tot het jaar bijna voorbij was! 

Echter, na dit fiasco, stemde de Raad van Ministers in met de quota van 1984 in januari van dat jaar, 

wat opnieuw hoop deed ontstaan dat het GVB zich uiteindelijk toch zou ontwikkelen tot een effectief 

instrument voor het visserijbeheer. 

2.3.2 Handhaving 

Een succesvol handhavingsbeleid wordt in belangrijke mate bepaald door de relatie tussen hoeveel 

men kan vangen (de vangstcapaciteit) en hoeveel men werkelijk vangt (de vangsthoeveelheid). Hoe 

meer vangstcapaciteit, des te groter het risico dat de vangstquota worden overschreden en dat dit tot 

problemen met de handhaving van die regelgeving leidt.
54

 

Handhaving van gemeenschapsrecht vindt plaats op twee niveaus: nationaal en Europees. Allereerst 

zijn de lidstaten verplicht de gemeenschapsregelgeving na te komen en bij inbreuken van die 

regelgeving sancties op te leggen. Zo niet, dan was de Europese Commissie bevoegd de lidstaten aan 

te spreken wegens het niet nakomen van verdragsverplichtingen (artikel 169 van het EEG-verdrag). 

Indien de lidstaat het advies van de Commissie niet opvolgde, kon de Commissie de zaak aanhangig 

maken bij het Hof van Justitie. De Commissie heeft van deze procedure regelmatig gebruik gemaakt 

bij te late melding door de lidstaten van de vangstgegevens aan de Commissie.
55

 Bovendien kon het 

Hof van Justitie sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht op 1 november 1993, bij 

geconstateerde schending van gemeenschapsrecht aan de betreffende lidstaat de betaling van een 

dwangsom of een forfaitaire som opleggen (artikel 143 van het Verdrag van Maastricht).  

Eveneens van belang is de nalevingplicht van de betrokken particulieren en bedrijven. De primaire 

verantwoordelijkheid voor de handhaving van het gemeenschapsrecht berust bij de lidstaten. 

Verordeningen van de Raad hebben bindende juridische kracht in alle lidstaten en zijn dus 

afdwingbaar via de nationale rechter. Elke lidstaat dient erop toe te zien dat zijn burgers en bedrijven 

communautaire verplichtingen nakomen. Zo was elke communautaire visser die in de zone van een 

lidstaat actief was, onderworpen aan controle door inspecteurs van die lidstaat en vervolging in de 

rechtbanken van die lidstaat.  

Schippers uit alle EEG-landen waren verplicht een gestandaardiseerd logboek te handhaven, waarin zij 

de details van hun vangst registreerden. Als bij controles bleek dat een quotum was uitgeput, was de 

betrokken lidstaat verplicht om het verder vissen van dat bestand te stoppen.  

Om ervoor te zorgen dat alle lidstaten de regelgeving correct uitvoerden, werd in de loop van 1983 een 

multinationaal team van dertien communautaire visserijinspecteurs ingesteld.  

Nationale instandhoudingmaatregelen konden bestaan samen met die van communautaire aard, op 

voorwaarde dat zij verenigbaar waren met het Gemeenschapsrecht en in overeenstemming met het 
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GVB.
56

 Dit betekende dat dergelijke maatregelen niet mochten discrimineren op nationale gronden, 

moesten worden goedgekeurd door de Commissie en uiteindelijk werden onderworpen aan de 

meerderheidbeslissing van de Raad in het geval er onenigheid was. Het was de bedoeling dat zij 

gerechtvaardigd werden in omstandigheden zoals de volgende: wanneer vertraging bij de invoering 

van een instandhoudingcontrole erg schadelijk zou zijn geweest; wanneer strikt lokale bestanden enkel 

van belang voor vissers in één lidstaat, op het spel stonden; wanneer een lidstaat van oordeel was dat 

een beter visserijbeheer zou worden bereikt door op hun nationale vissers maatregelen toe te passen 

die nog strengere eisen stelden dan de minimumeisen van een communautaire verordening. 

2.4 Het Europese visserijbeleid in de periode van 1993 tot 2002 

2.4.1 Herziening na 10 jaar 

Bij de totstandkoming van het GVB in 1983 werd bepaald dat er na tien jaar een herziening van het 

visserijbeleid zou komen.
57 

 Ondanks dat het Europees visserijbeleid al tien jaar bestond, had de sector 

toch met ernstige problemen te kampen. Vooral het quotasysteem en het gebrek aan afdoende 

structurele maatregelen had veel kritiek losgeweekt. Er bestond een chronische overcapaciteit van de 

communautaire vissersvloot en bijgevolg was er een voortdurende overbevissing die tot de uitputting 

van sommige visbestanden had geleid. Op de visquotering deden zich grote verschillen voor tussen de 

toegestane quota en de aangelande vangsten.  

Na de toetreding van Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland en Noorwegen, heeft ook de aansluiting 

van Spanje en Portugal bij de EEG in 1986 belangrijke gevolgen gehad voor het communautaire 

visserijbeleid. Het aantal vissers verdubbelde, maar ook de visserijcapaciteit verhoogde met 75%, de 

beschikbare tonnage met 65% en de visserijproductie en –consumptie met 45%. Het was dan ook 

onvermijdelijk dat een aantal overgangsmaatregelen werden uitgevaardigd in het Toetredingsverdrag 

van 1985.
58

 

Deze factoren bemoeilijkten in grote mate de handhaving van het GVB. 

De relatieve stabiliteit van de visvangst die als primaire doelstelling naar voren was geschoven, werd 

steeds in het gedrang gebracht door het feit dat de visserijtechnologie zich bleef ontwikkelen en dit 

voor sommige sectoren en regio‟s meer dan voor andere. Bovendien waren sommige vissers in 

bepaalde regio‟s ongetwijfeld ondernemender dan anderen, ondanks de „status quo‟ van de 

toewijzingelementen van het nieuwe GVB. 

Reeds in een verslag opgemaakt door de Commissie in 1991, werden de tekortkomingen en de 

gebreken van het communautair visserijbeleid danig benadrukt.
59

 De nood aan een rationele, 

verantwoorde en duurzame exploitatie van de visstapels evenals aan een efficiëntere controle van de 
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gehele visserijindustrie werd in dit verslag ook reeds naar voor gebracht. Daarenboven dienden het 

instandhoudingbeleid en het structureel beleid beter op mekaar te worden afgestemd. 

In het kader van de herziening, publiceerde de Commissie in juni 1992 een rapport over de uitvoering 

van het visserijbeleid.
60

 Hierin behandelde de Commissie de praktische organisatie van de controle op 

de naleving van de instandhouding- en beheersmaatregelen en gaf ze een overzicht van de 

controleorganisatie in de verschillende lidstaten. Dit rapport haalde de tekortkomingen aan van het 

systeem en de oorzaken hiervan, en bevatte daarenboven een aantal aanbevelingen die uiteindelijk de 

basis zouden vormen van een nieuwe controleverordening. Zij meldde als oorzaken van de gebrekkige 

naleving van het GVB: het ontoereikend aantal controlemiddelen en het gebrek aan afschrikwekkende 

sancties die de vissers er niet van weerhielden de regelgeving te overtreden, het ontbreken van een 

totaalpakket en de ontoereikende coördinatie tussen de verschillende controle-instanties. In oktober 

1992 vervolgens, zond de Commissie een ontwerpverordening aan de Raad ter verscherping van het 

Europees controlebeleid.
 61

 Met deze ontwerpverordening wenste de Commissie een systeem van 

geïntegreerde handhaving, controle per satelliet, betere logboeken, onderling gekoppelde 

geautomatiseerde gegevensbestanden in te voeren en de controle- en sanctiemogelijkheden met 

betrekking tot zowel lidstaten als particulieren/bedrijven uit te breiden. Ook pleitte zij voor ruime 

bevoegdheden voor de visserijinspecteurs, met name dat zij directe inspecties kunnen uitvoeren ten 

aanzien van de administratie, computergegevens, het vistuig en de terreinen waar activiteiten worden 

uitgevoerd, zonder tussenkomst van de nationale inspecteurs.
 62

 

De bezwaren werden in afweging genomen en in het kader van de herziening, verwerkt in twee 

verordeningen die de basis vormen voor een nieuw communautair visserijbeleid. De eerste 

verordening van 20 december 1992 tot invoering van een communautaire regeling voor de visserij en 

de aquacultuur verving de eerdere basisverordening 170/83 van 25 januari 1983.
63

 Een tweede 

basisverordening van 12 oktober 1993 werkte een controlesysteem voor de visserijsector uit en trad in 

werking op 1 januari 1994.
64
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Ook werd bij een besluit van de Europese Commissie in 1993 het „Wetenschappelijk, Technisch en 

Economisch Comité voor de visserij‟ (WTECV) opgericht.
65

 Dit Comité adviseert sindsdien de 

Commissie over visserijbeheer. De leden ervan worden door de Commissie benoemd. Het WTECV 

ressorteert direct onder de Commissie. Voortaan dient het jaarverslag van dit comité als uitgangspunt 

voor de voorstellen van de Commissie over TACs en quota. 

2.4.2 Een rendabele situatie? 

Het GVB had een algehele herziening ondergaan. Zowel de TAC regeling en quotaregels als het 

handhavingsbeleid waren aangepast. Het betroffen geen ingrijpende wijzigingen, maar eerder 

hervormingen. De nieuwe basisverordeningen gingen verder op de ingeslagen weg van de normering 

van de nationale handhaving.  

Eén van de belangrijkste vragen die Europa bezighield, was of deze vernieuwde visserijregelgeving 

voldoende basis bevatte voor een succesvol beleid, of dat men in 2002 bij de evaluatie en herziening 

van het GVB voor dezelfde problemen ging komen te staan. Het antwoord op deze vraag hing niet 

alleen af van de verhouding tussen vloot en visbestanden, maar evenzeer van de mate waarin de regels 

uitgevoerd, nageleefd en gehandhaafd werden. Vissers hadden namelijk de neiging zeer 

individualistisch te zijn en pasten zelden met gemak in grote georganiseerde systemen.  

De samenhang van het algemene beleid uitgewerkt door de mensen in de regering, werd niet altijd 

waargenomen door degenen onder deze regering die werken op zee of op de kade. De perspectieven 

van zij die vis produceren, waren gericht op hun individuele economische overleving. Of het 

vernieuwde systeem van de Gemeenschap voor de handhaving van gemeenschappelijke 

instandhoudingmaatregelen in staat bleek beter om te gaan met deze realiteit dan in het verleden, bleef 

de vraag. Het was niet ondenkbaar dat enig scepticisme ontstond over de effectiviteit van een 

communautaire inspectiedienst met dertien leden die nationale handhavingprocedures controleert in 

tien landen, met ontelbare havens en vele duizenden vissers. Bovendien was er nog steeds de onnodig 

grote vangstcapaciteit van individuele producenten waardoor klassieke problemen in verband met deze 

situatie, zoals het ontbreken van enige individuele prikkel tot instandhouding, bleven bestaan. 

Soortgelijke opmerkingen konden worden gemaakt over de regelgeving aangaande het marktbeleid. 

De mate waarin de activiteiten van duizenden producenten en handelaren op elkaar afgestemd zouden 

zijn in een samenhangend gemeenschappelijke marktsysteem, bleef af te wachten. 

Voor de realisatie van het geïntegreerd controlesysteem dat door de nieuwe controleverordening was 

ingevoerd, moesten extra kosten en tijd gemaakt worden vooraleer de lidstaten alle nodige 
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maatregelen zouden kunnen nemen. Daarenboven waren veel controlemogelijkheden onder het oude 

beleid in de praktijk nooit benut. Dit zou ook de situatie kunnen worden onder het hervormde beleid, 

aangezien de in de verordening opgenomen controleverplichtingen vaak gecompliceerd waren.  

Zouden door deze harmonisatie van de sancties de verschillen tussen de nationale wetgevingen 

verdwijnen? Belangrijker nog: zou hierdoor het gevoel van onrechtvaardige behandeling van de 

vissers worden weggenomen? Het stond vast dat de toenemende invloed van het gemeenschapsrecht 

op de nationale handhaving van visserijregelgeving niet meer te stuiten was. Deze invloed ging van 

het vastleggen van algemene verplichtingen tot het neerleggen van concrete sanctievoorschriften. De 

Commissie was al enige jaren bezig een steeds verdergaande invulling te geven aan de haar door de 

Raad toegekende uitvoeringsbevoegdheid.  

Ook van buiten de communautaire grenzen werd de stabiliteit van de regeling van 1983 bedreigd. Er 

was het probleem van de integratie van de grote Spaanse vloot in het GVB en de Noren, die 

onvermijdelijk een belangrijke partner waren voor de EEG-landen, bleven op hun hoede voor de 

communautaire overbevissing in hun wateren. Deze laatste zouden kunnen terugslaan door de 

vangstmogelijkheden van Europa te verminderen, wat het toewijzingpatroon aan de basis van het GVB 

van 1983 kon verstoren. Al in maart 1983 weigerde een ander derde land, Canada, de afgifte van de 

vergunningen die nodig waren voor EEG vissers (voornamelijk Duitse) om de rest van de 

overeengekomen quota in Canadese wateren te vangen.  

Uiteraard zou het naïef geweest zijn te denken dat een nieuw GVB de visserijproblemen in de EEG 

oploste voor de daaropvolgende twintig jaar. Maar op zijn minst had het voorzien in een kader 

waarbinnen beheersystemen konden worden ontwikkeld en conflicten worden opgelost.  

 

Afdeling 3  Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid anno 2002 

3.1 Waarom hadden we een nieuw visserijbeleid nodig? 

Sinds 1 januari 2003 heeft de Europese Unie een nieuw visserijbeleid. Ondanks dat het GVB slechts 

twintig jaar oud was, was het aan herziening toe, aangezien het niet in haar opzet slaagde de visstand 

in stand te houden, het zeemilieu te beschermen, toe te zien op de economische haalbaarheid van de 

Europese vloten en de consumenten kwaliteitsvoeding te verschaffen. Het beleid schoot dus tekort 

zowel op het vlak van instandhouding, economie als uitvoering. 

Door de intensieve bevissing en de overcapaciteit van de communautaire vissersvloot, was er al te veel 

vis uit de zee gehaald, zodat er te weinig volwassen vis over was om zich voort te planten en de 

bestanden opnieuw op te bouwen. Veel van de meest waardevolle visbestanden in de wateren van de 

Europese Unie, zoals kabeljauw, heek en wijting, stonden daardoor volledig op instorten (zie grafieken 

hieronder).
66

  De hoeveelheid volwassen demersale vis (bodemvis) in de EU-wateren was in het begin 
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van de jaren zeventig 90 % groter dan aan het einde van de jaren negentig. Jaarlijkse vangstlimieten 

zijn telkens op een hoger niveau opgesteld dan de Commissie op grond van wetenschappelijk advies 

voorstelde, vlootinkrimping ging niet zo ver als nodig was en ook de handhaving van het GVB liet te 

wensen over.  

 

Kabeljauw en heekbestanden staan op instorten: 

 

 

                                                                                                                                                                      
Voor herstelmaatregelen, zie: EUROPESE COMMISSIE, “De kabeljauw- en heekbestanden herstellen”, Visserij 

in Europa nr. 18, augustus 2003, 6-10. 
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Bron: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/graphs_nl.pdf  

 

Niet alleen de visbestanden leden onder dit wanbeleid, de hele visserijsector had het moeilijk te 

verduren. Het inkomen van de vissers, de werkgelegenheid, het evenwicht van het mariene ecosysteem 

en de aanvoer van vis op de EU-markt werden negatief beïnvloed. Omdat het economische rendement 

daalt, hebben de vissers de neiging meer te gaan vissen, vaak door meer te investeren in betere 

visserijtechnologie, waardoor de kwetsbaarheid van de bestanden en van de mariene ecosystemen nog 

groter wordt en de economische situatie van de sector verder wordt ondermijnd.
67

 

Een herziening was dus noodzakelijk om opnieuw een biologisch, ecologisch en economisch 

duurzame visserij te verkrijgen. Om te kunnen overleven, diende de visserijsector aanzienlijk te 

worden ingekrompen. 

In verband met de uitvoering van het visserijbeleid, voelden de belanghebbenden zich onvoldoende 

betrokken bij het beheer en geloofden zij dat er geen gelijke situatie bestond ten aanzien van naleving 

en handhaving van de regelgeving. 

                                                      
67

 Zo komt het dat tussen 1990 en 1997 de werkgelegenheid was afgenomen met 19 % in de visserijsector en met 

10 % in de sector visverwerking. 

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press/graphs_nl.pdf
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Ook de komende uitbreiding van de EU, de globalisering van de markten, de opkomst van nieuwe 

vismogendheden (ontwikkelingslanden wensten hun eigen visserijsector uit te breiden) en de 

toegenomen aandacht die bij het visserijbeheer werd gevraagd voor milieubeleid, ontwikkelingsbeleid, 

economische en sociale cohesie waren factoren die een hervorming van het GVB vergden.
68

 

Toch was het beeld niet volledig negatief. In de afgelopen 20 jaar had het GVB ook een aantal 

gunstige resultaten opgeleverd. Conflicten op zee zijn binnen de perken gebleven, er is een zekere 

mate van stabiliteit in de visserijsector  gekomen en volledige instorting van de visbestanden, zoals 

reeds in sommige delen van de wereld is gebeurd, is tot nu toe voorkomen. Deze resultaten hebben 

echter ook een keerzijde, ze zijn bereikt tegen een hoge prijs qua levensvatbaarheid van de 

visserijsector op lange termijn. De huidige situatie vergt, los van de wettelijke herzieningstermijn 

2002
69

, op korte termijn een grondige hervorming van het GVB. 

3.2 Raadpleging en voorstellen 

In 1992 werd besloten dat bepaalde wettelijke bepalingen na tien jaar tijd herzien moesten worden en 

dat de Commissie een rapport moest voorleggen aan het Europees Parlement (EP) en de Raad over de 

situatie van de visserij in de EU en over de uitvoering van de bepalingen van het GVB, waarop de 

visserijministers zich dan zouden baseren om wijzigingen aan het beleid aan te brengen. De 

Commissie heeft van de mogelijkheid om enkele onderdelen van het GVB opnieuw te bekijken, 

gebruik gemaakt om een uitgebreid debat over het visserijbeleid na 2002 te organiseren aan de hand 

van een Groenboek over het beheer van de visserij in de Europese Unie.
70

 

Reeds in 1998 was de Commissie begonnen de belangrijkste betrokkenen te raadplegen aan de hand 

van vragenlijsten en regionale bijeenkomsten. In maart 2001 lanceerde ze een Groenboek met daarin 

haar doelstellingen voor een doeltreffend GVB en mogelijkheden om ze te verwezenlijken. Deze 

lancering bracht een uitgebreid publiek debat op gang via hoorzittingen, bijeenkomsten en schriftelijke 

bijdragen. 

De fundamentele doelstellingen
71

 voor de hervorming van het GVB die het Groenboek naar voor 

bracht, waren:  

 Beter behoud van de visvoorraden en bescherming van de mariene ecosystemen; 

 Grotere rol voor de groepen die bij het proces van besluitvorming betrokken zijn; 

 Verzekering van een economisch haalbare en zelfvoorzienende visserij; 

 Bevordering van een duurzame visserij in en buiten de communautaire wateren. 
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 E. SOMERS, E., Inleiding tot het international zeerecht, Mechelen, Kluwer, 2004, 455-471. 
69

 2002 was het jaar waarin op grond van de huidige teksten beslissingen moeten worden genomen met 

betrekking tot drie punten van de wetgeving, namelijk de voorwaarden voor de toegang tot de 6-12-mijlenzone, 

tot de "Shetland Box" en tot de Noordzee. (Artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad, 

en de Toetredingsakten van 1985 en 1994). 
70

 Groenboek COM/2001/135DEF van de Commissie van 20 maart 2001 over de toekomst van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2001/com2001_0135nl01.pdf. 
71

 Groenboek COM/2001/135DEF van de Commissie van 20 maart 2001 over de toekomst van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2001/com2001_0135nl01.pdf; 

EUROPESE COMMISSIE, “Herziening van het GVB: het Groenboek moet het debat op gang brengen”, Visserij 

in Europa nr. 7, april 2001. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2001/com2001_0135nl01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2001/com2001_0135nl01.pdf
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Het Groenboek splitste zich op in twee delen. Het eerste deel stipte de domeinen aan die voor 

hervorming in aanmerking kwamen en gaf daarvoor telkens al enkele denkpistes. Het tweede deel 

beschreef de ontwikkelingen van de voorbije tien jaar en schetste een beeld van de situatie op het 

moment van het uitbrengen van het Groenboek. 

In mei 2002 presenteerde de Commissie een eerste reeks voorstellen voor de hervorming van het 

GVB.
72

 Deze werden sindsdien gevolgd door meer voorstellen. In december 2002 bereikte de Raad 

van visserijministers een akkoord over een eerste pakket hervormingsmaatregelen.
73

 Deze maatregelen 

betekenden een nieuw begin voor het GVB. 

3.2.1 Het Groenboek 

Volgens het Groenboek waren de problemen van de visserijsector veroorzaakt door tegenstrijdige 

doelstellingen en maatregelen voor de korte termijn. Daarom moesten de doelstellingen duidelijker 

worden bepaald en prioriteiten worden gesteld, teneinde de visbestanden die te sterk waren uitgedund 

opnieuw op te bouwen en om sterker rekening te houden met het beleid van de EU inzake milieu, 

voedselveiligheid en ontwikkelingssamenwerking. 

Doelstelling 1: Een beter beheer van de visbestanden en een afdoende bescherming van het 

milieu. 

- Beter Beheer 

De alarmerende situatie van veel visbestanden schreeuwde om een hervorming van de manier 

waarop de visserijhulpbronnen werden beheerd en om doeltreffendere 

instandhoudingmaatregelen. Men paste reeds het stelsel van de TACs en quota toe en bepaalde 

technische maatregelen samen met een systematische beperking van de vangstcapaciteit waren 

reeds doorgevoerd onder het bestaande GVB. Maar hiermee waren de problemen niet 

opgelost. Als men de jongere exemplaren wilde beschermen en een economisch gezonde 

sector wilde realiseren, dienden doeltreffendere maatregelen te worden genomen. 

De Commissie pleitte voor een meerjarige aanpak die meerdere vissoorten beslaat met 

inachtneming van het voorzorgsbeginsel. Zij hoopte op deze manier de onzekerheid rond de 
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 EUROPESE COMMISSIE, “Gemeenschappelijk visserijbeleid: noodzakelijke hervorming”, Visserij in 

Europa nr. 12-13, juli 2002. 
73

 Van 16 tot en met 20 december 2002 vond in Brussel de Raad van ministers van Landbouw en Visserij plaats. 

Dit was een bijzonder belangrijke bijeenkomst aangezien de ministers van Visserij niet alleen de 

vangstmogelijkheden voor 2003 moesten vastleggen, maar ook een besluit moesten nemen over de hoognodige 

hervorming van het GVB. De intensieve vijfdaagse bijeenkomst vormde het sluitstuk van een moeizaam debat 

dat in mei 2002 van start was gegaan met de presentatie door de Commissie van haar eerste pakket met 

voorstellen voor de hervorming van het GVB. Na afloop van de bijeenkomst hadden de ministers over drie 

belangrijke kwesties overeenstemming bereikt: 

- de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 

- de goedkeuring van dringende herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden die met onmiddellijke 

instorting werden bedreigd; 

- de vaststelling van TAC's en quota voor 2003 die voor verscheidene bedreigde bestanden aanzienlijk lager 

lagen dan voorheen. 



38 

 

jaarlijkse wijzigingen in de TACs weg te nemen en de vissers in staat te stellen hun 

activiteiten op langere termijn te plannen. 

Een aantal maatregelen, zoals een verbod op het teruggooien van vis en het invoeren van een 

eco-keurmerk voor visserijproducten, werden samen met nog enkele bijkomende technische 

maatregelen die bijdroegen tot het behoud van visbestanden en milieu, zoals de sluiting van 

specifieke zones of het gebruik van selectiever vistuig
74

, voorgesteld in het Groenboek. 

„Technische maatregelen‟ is de overkoepelende term voor allerlei regels voor de wijze waarop 

en de plaats waar mag worden gevist in tegenstelling tot hoeveel er mag worden gevangen 

(visserijinspanning en/of TACs en vangstquota). 

Een verdere en doeltreffendere beperking van de visserijinspanning en van de vangstcapaciteit 

waren absolute voorwaarden, wilde men nog vis overhouden in de zee. De programma's voor 

inkrimping van de vloten moesten doeltreffender worden gemaakt, eenvoudiger te beheren en 

te controleren zijn en de overheidssubsidies mochten zeker niet meer gebruikt worden om de 

vloot haar capaciteit te vergroten. 

Een eerste pakket Commissievoorstellen in verband met deze doelstelling betrof: 

o Instelling van meerjarige beheersplannen; 

o Verscherping van de technische maatregelen; 

o Evaluatie van de impact van de industriële visserij; 

o Versterking van het visserijbeheer in de Middellandse Zee; 

o Opneming van milieuoverwegingen; 

o Verbetering van de kwaliteit en de duurzaamheid van wetenschappelijk advies. 

 

- Een betere controle. 

De controle op de visserijactiviteiten werd door de vakmensen uit de visserijsector nog 

grotendeels onvoldoende en discriminerend geacht, daarom pleitten zij om de visserijcontrole 

te verscherpen door een op communautair niveau gecentraliseerd en geharmoniseerd 

controlestelsel die de verschillen in behandeling zou wegwerken.
75

 

In het Groenboek werden verscheidene mogelijkheden opgesomd om dit doel te bereiken: een 

betere coördinatie van de verschillende nationale overheden inzake controle, harmonisatie van 

de sancties, grotere transparantie in de opvolging van de overtredingen of de oprichting van 

een Communautair Inspectiebureau. 

De Commissie wilde ook de integratie van de Middellandse Zee in het GVB versterken door 

een verbetering van de visserijadviezen, de herziening van de technische maatregelen en de 

verscherping van de controle en de rechtshandhaving. 

                                                      
74

 Voor voorbeelden, zie: EUROPESE COMMISSIE, “Hoe beschermen we jonge vis? Naar selectiever vistuig”, 

Visserij in Europa nr. 3, juni 2000, 5-8. 
75

 Voor de werking van het controlestelsel vóór de hervorming, zie: EUROPESE COMMISSIE, “Controle op de 

visserijactiviteiten”, Visserij in Europa nr. 4, oktober 2000, 6-9. 
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Een eerste pakket Commissievoorstellen in verband met deze kwestie betrof: 

o Een nieuw regelgevingkader; 

o Doeltreffender sancties; 

o Een actieplan voor samenwerking op het gebied van de controle; 

o De totstandbrenging van een gezamenlijke inspectiestructuur; 

o Technische maatregelen (uitbreiding satellietvolgsysteem (VMS), invoering 

elektronisch logboek,…). 

Doelstelling 2: De geïnteresseerde milieus er meer bij betrekken. 

De vissers hebben zich er vaak over beklaagd dat ze te weinig betrokken werden bij de uitwerking van 

de regels die hun dagelijkse werkomstandigheden bepalen. Voor de personen die in de praktijk 

betrokken zijn bij de Europese visserij, is het veel gemakkelijker om maatregelen toe te passen die zij 

zelf mede tot stand hebben gebracht. Participatie leidt tot verantwoordelijkheid, stimuleert de 

acceptatie en de naleving van de regels en maakt zo ook het toezicht en de controle doeltreffender.  

De oprichting van regionale adviescomités en decentralisatie van bepaalde beheersbevoegdheden 

bijvoorbeeld, zouden tot een grotere flexibiliteit leiden en de lidstaten de mogelijkheid geven snel en 

doeltreffend op lokale noodsituaties te reageren. 

Een eerste pakket Commissievoorstellen in verband met deze doelstelling betrof: 

 Oprichting van regionale adviesraden; 

 Verduidelijking van de beheersverantwoordelijkheden; 

 Opstelling van een Europese code voor een verantwoorde beoefening van de visserij; 

 Totstandbrenging van een kader voor dialoog met de belanghebbenden en de civiele 

samenleving in derde landen; 

 Delegatie van bevoegdheden en vereenvoudiging van regels; 

 Bevordering van de doorzichtigheid en een collegiale toetsing. 

Doelstelling 3: Sociale en economische duurzaamheid. 

De leefbaarheid van de visserijsector in de EU stond op het spel. De sector had zowel op het vlak van 

de voorraden, de vloot en de werkgelegenheid met moeilijkheden te kampen. Om levensvatbaar te 

zijn, moet de visserijsector lonend en zelffinancierend zijn. Het economisch beheer van de sector en 

daarmee ook het stelsel van de overheidssubsidies, diende daarom grondig te worden herzien.  

Het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) van de EG steunt de sector bij 

diens investeringen. Aanpassingen aan de subsidieprogramma‟s op communautair en nationaal niveau 

waren nodig. Overheidssteun aan de sector dient namelijk om de instandhouding te bevorderen, niet 

haar in gevaar te brengen door overinvesteringen in de vloot aan te moedigen. 

Inkrimping van de visserij leidt tot verlies aan werkgelegenheid. Er moesten dus maatregelen worden 

gevonden om de kustgemeenschappen in staat te stellen minder afhankelijk te zijn van de visserij door 

alternatieve werkgelegenheid te creëren. De aquacultuur en de verwerkende sector kunnen dergelijke 
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alternatieven bieden. Evenwel moesten ook deze sectoren via specifieke subsidies de gelegenheid 

krijgen de uitdagingen op het gebied van het milieu, voedselveiligheid of de marktontwikkeling het 

hoofd te bieden. 

Voor de kustvisserij, die veel banen schept en meestal weinig impact heeft op de visstand, moest 

eveneens een specifiek subsidieprogramma uitgewerkt worden. 

Een eerste pakket Commissievoorstellen voor een economische duurzaamheid betrof: 

 Vereenvoudiging van het systeem om de capaciteit te beperken; 

 Nieuwe voorwaarden voor de verlening van steun van de Europese Unie; 

 Bijzondere maatregelen voor vaartuigen waarvoor meerjarige beheersplannen gelden. 

Een eerste pakket Commissievoorstellen in verband met de aquacultuur betrof: 

 Ontwikkeling van Europese biologische normen; 

 Aanpassing van de EU wetgeving met betrekking tot vissenziekten; 

 Regels om het welzijn en de verwezenlijking van de biologische en gezondheidsbehoeften van 

de vis te garanderen. 

Een eerste pakket Commissievoorstellen voor een sociale duurzaamheid betrof: 

 Bilateraal overleg met de lidstaten; 

 Een sociaal actieplan; 

 Herprogrammering van de structuurfondsen; 

 Een strategie voor de geïntegreerde ontwikkeling van de kustgebieden die van de visserij 

afhankelijk zijn; 

 Versterking van de sectorale dialoog; 

 Evaluatie van de arbeidsomstandigheden en de situatie op het gebied van veiligheid. 

Doelstelling 4: Duurzame visserij buiten de EU-wateren. 

In de internationale visserijwereld was veel veranderd. De visbestanden buiten de communautaire 

wateren zijn voor het GVB zeer belangrijk, dus het beleid diende op deze veranderingen in te spelen. 

In het kader van het externe luik van het GVB zetelde de EU reeds in 55 internationale en regionale 

visserijorganisaties en was zij partij in verschillende bilaterale visserijovereenkomsten met derde 

landen.
76

 Maar teneinde een verantwoorde en duurzame visvangst te garanderen, diende de EU haar 

internationale positie nog te versterken. Zo kon zij de invoering en naleving van regels bevorderen, 

inclusief voor de volle zee, actief meewerken in de strijd tegen de illegale visserij
77

, de samenwerking 
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 Sinds de Kramer-zaak is de EU ook bevoegd met betrekking tot het externe beleid, op te treden in 

internationale visserijcommissies in de plaats van de lidstaten. EUROPESE COMMISSIE, 

“Visserijovereenkomsten: partners voor een duurzame en verantwoorde visserij”, Visserij en aquacultuur in 

Europa nr. 28, maart 2006. 
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 Actieplan door de FAO uitgewerkt, zie: EUROPESE COMMISSIE, “Illegale visserij: De internationale 

gemeenschap op de bres”, Visserij in Europa nr. 6, februari 2001, 8-9. 
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met ontwikkelingslanden opvoeren en hen helpen hun lokale visserijsector uit te bouwen en de 

activiteit van de regionale visserijorganisaties (RVOs) blijven ondersteunen.
78

 

Een eerste pakket Commissievoorstellen in verband met deze doelstelling betrof: 

 Een actieplan om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij uit te roeien 

 Een actieplan ter evaluatie, op regionaal en subregionaal niveau, van bestanden buiten EU 

wateren die voor vissers uit de Europese Unie toegankelijk zijn 

 Een geïntegreerd kader voor visserijpartnerschappen op regionaal en/of bilateraal niveau 

 Het aangaan van nieuwe strategische allianties in regionale visserijorganisaties, in het 

bijzonder met ontwikkelingslanden die kuststaat zijn 

3.3 Wat was er veranderd? 

Uiteindelijk keurde de EU een nieuw GVB goed. Doelstellingen van dit nieuw beleid waren: toezien 

op een duurzaam beheer van visserijactiviteiten, de stabiliteit van inkomsten en werkgelegenheid in de 

sector verbeteren, het evenwicht van het zeemilieu herstellen en de kwaliteit van onze voeding 

beschermen.
79

   

3.3.1 Vier grote innovaties 

Het vernieuwde Europese visserijbeleid steunde op vier grote innovaties: 

 Lange termijnaanpak: tot 2002 werden maatregelen op jaarbasis genomen. Dankzij 

meerdere jaren beslaande maatregelen, kunnen de visbestanden zich herstellen en veilige 

aantallen volwassen vis behouden en kunnen de vissers hun activiteiten beter plannen.
80

 

 Een nieuw vlootbeleid: tegen de chronische overcapaciteit van de EU-vloot kwamen twee 

soorten maatregelen: 

o een simpeler vlootbeleid, waarbij de lidstaten de verantwoordelijkheid krijgen voor 

het afstemmen van vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden;  

o een heroriëntatie van de overheidssubsidies ten gunste van de vloot. Vanaf 2005 

concentreren deze subsidies zich op het verbeteren van de veiligheid en 

arbeidsomstandigheden aan boord van de schepen en zeker niet meer op de 

vernieuwing, modernisering en uitbreiding van de vissersschepen.
81

 

 Betere toepassing van de regels: De verscheidenheid aan nationale controlestelsels en 

sancties stond een doeltreffende rechtshandhaving in de weg. De controles dienden 

doeltreffender, doorzichtiger en eerlijker te worden. Daarom werden maatregelen uitgewerkt 
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 EUROPESE COMMISSIE, “Herziening van het GVB: het Groenboek moet het debat op gang brengen”, 

Visserij in Europa nr. 7, april 2001; EUROPESE COMMISSIE, “Gemeenschappelijk visserijbeleid: 

noodzakelijke hervorming”, Visserij in Europa nr. 12-13, juli 2002. 
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 Zie bijvoorbeeld J. BROWN, Fishing Capacity Management in the EU post 2002 CFP Reform, Londen, IEEP, 

13 december 2006, 40 p. 
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 Meer uitleg over lange termijnbeheer, zie: EUROPESE COMMISSIE, “Herziening van het GVB: koers naar 

een duurzame visserij”, Visserij in Europa nr. 16, april 2003, 9-10. 
81
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om de samenwerking tussen de verschillende betrokken autoriteiten te ontwikkelen en voor 

heel Europa eenzelfde strategie inzake controle, sancties en toezicht te implementeren. 

Eveneens werden de bevoegdheden van de communautaire inspecteurs uitgebreid. De 

transparantie werd vergroot dankzij de publicatie van een „scorebord‟ inzake naleving van het 

GVB.
82

 In 2005 heeft de EU het Communautair Bureau voor visserijcontrole opgericht. Deze 

instantie was oorspronkelijk voorlopig in Brussel gevestigd, maar kreeg vanaf juli 2008 als 

permanente thuisbasis het Spaanse Vigo, Europa‟s belangrijkste vishaven. Het Bureau tracht 

voor een uniforme aanpak te zorgen bij de handhaving van de regels om overbevissing te 

voorkomen en ook andere vormen van marien leven te beschermen. Het leidt bovendien 

inspecteurs op en organiseert gezamenlijke inspecties met inspecteurs uit verschillende 

lidstaten. 

 Betrokkenheid van belanghebbenden: De vissers en overige betrokkenen bij de 

besluitvorming krijgen meer zeggenschap. Regionale Adviesraden (RAR of Regional 

Advisory Councils, RACs,) werden opgezet waar vissers, wetenschappers en andere 

geïnteresseerden hun kennis kunnen uitwisselen en over een duurzame visserij kunnen 

reflecteren met betrekking tot de gebieden waarop de RAR gericht is.
83

 De kwaliteit van de 

instandhoudingmaatregelen hangt mede af van de degelijkheid van het wetenschappelijk 

advies. Nauwere banden tussen vissers en wetenschappers verbeteren de transparantie van de 

wetenschappelijke adviezen en geeft de vissers meer vertrouwen in dit advies.
84

 

3.3.2 Visserij in de Middellandse Zee 

De visserij in het Middellandse Zeegebied werd als een afzonderlijke kwestie behandeld in het 

Groenboek, wegens haar specifieke kenmerken. Het heeft een eigen geschiedenis, een eigen cultuur en 

ook een geheel eigen visserij. De mediterrane visserij is voornamelijk ambachtelijk van aard en vindt 

voor een groot deel plaats binnen de eigen territoriale wateren. 80% van de vloot bestaat uit schepen 

van minder dan 12 meter lang. Andere kenmerken die belangrijke gevolgen hebben voor het beleid 

inzake instandhouding en controle van het GVB zijn: de relatieve omvang van de nationale wateren in 

vergelijking met de internationale, grensoverschrijdende gezamenlijke bestanden en visserijtakken, de 

afwezigheid van EEZs, de complexiteit van het inzamelen van wetenschappelijke gegevens en de 

afwezigheid in sommige kuststaten van een beleid inzake beheer van de bestanden en controle. Opdat 

in de hele regio een duurzame visserij zou kunnen gewaarborgd worden, is het dus belangrijk dat de 

EU op internationaal vlak de samenwerking met alle Middellandse Zeelanden blijft ondersteunen. 
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In oktober 2002 werd een ambitieus actieplan goedgekeurd om een duurzame visserij in de 

Middellandse Zee te verzekeren.
85

 Dit plan stimuleert een coherente en globale aanpak van de 

problemen in de regio. De maatregelen die op grond van het actieplan zullen genomen worden zijn 

onder meer: een gezamenlijk optreden om visserijbeschermingszones vast te stellen, het gebruik van 

de visserijinspanning als belangrijkste instrument van het visserijbeheer, verbetering van de 

wetenschappelijke adviezen en de vangsttechnieken om de negatieve invloed op de bestanden en het 

mariene ecosysteem te reduceren, alsook bevordering van de samenwerking tussen de kuststaten van 

het Middellandse Zeegebied.
86

 

3.3.3 Actieplannen, strategieën en mededelingen 

Andere actieplannen, strategieën en mededelingen waren eveneens in het kader van het 

hervormingsproces aangenomen. 

De actieplannen en strategieën besloegen: 

 een strategie voor de duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur
87

  

 de integratie van eisen inzake milieubescherming in het GVB
88

  

 het uitroeien van illegale visserij
89

  

 maatregelen om de sociale, economische en regionale gevolgen van de vlootherstructurering 

op te vangen
90

  

 beperken van de teruggooi van vis
91

 

 de vorming van één enkele inspectiestructuur
92
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De mededelingen hadden betrekking op: 

 het opzetten van partnerschapsovereenkomsten met derde landen
93

  

 de verbetering van wetenschappelijke en technische adviezen voor visserijbeheerders
94

  

 naleving van de regels van het GVB in een Mededeling “Werkprogramma en scorebord”
95

  

3.4 Het Europese visserijbeleid in de periode van 2003 tot 2008 

Het GVB van de voorbije jaren in cijfers
96

: 

Totale productie 

Van de totale mondiale productie van visserij- en aquacultuurproducten (die ondanks de daling van de 

visstand nog altijd toeneemt!) maakt de productie van de EU ongeveer 4,4% uit. Hiermee is zij de 

derde grootste producent ter wereld. China en Peru staan op de eerste, respectievelijk tweede plaats. 

Binnen de EU zijn Spanje met ongeveer 15% en Denemarken met ongeveer 13,5%  van de Europese 

productie qua volume de grootste producenten. In de EU is er de laatste 20 jaar echter wel een tendens 

van lichte daling in de totale productie zichtbaar. 

Totale vangsten 

Zowat overal ter wereld is de Europese vloot actief. Zij haalt 90% van haar vangsten uit het oostelijk 

deel van de Atlantische Oceaan (81%) en uit de Middellandse Zee (9%). Die vangsten bestaan voor 

het grootste deel uit haring, sprot en makreel. De belangrijkste visserijlanden in Europa zijn 

Denemarken, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die samen meer dan de helft van de 

vangsten leveren. 

Aanlandingen 

Aanlandingen zijn de hoeveelheden vis die in de havens van de lidstaten worden ontscheept. De 

volgende cijfers hebben betrekking op het gewicht en de waarde van deze visserijproducten, zonder 

onderscheid naar herkomst.  

Qua gewicht is Denemarken goed voor 20% van de totale aanlandingen van de EU, Nederland en 

Spanje zorgen beiden voor 17,5% en vierde in de rij is het Verenigd Koninkrijk met 9,5%.  
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De  hoeveelheid gewicht dat een land binnenhaalt zegt echter vaak nog niets over de totale waarde van 

alle binnengehaalde visproducten. Spanje heeft het hoogste visserijinkomen dat 25% uitmaakt van de 

totale EU inkomsten aan aanlandingen, Italië komt op de tweede plaats met 22,6%, Frankrijk is goed 

voor 12,5%, het Verenigd Koninkrijk voor 10 % en Denemarken voor 6,6%.   

Wat de gemiddelde waarde per kilogram aangelande vis betreft, is Italië koploper met een gemiddelde 

jaarlijkse waarde van ongeveer €5,07/kg, België krijgt gemiddeld €4,54/kg, Malta €4,32/kg, Cyprus 

€2,87/kg. Spanje, dat het hoogste visserijinkomen heeft van de EU, krijgt gemiddeld per kilogram 

€2,16 en Denemarken, dat het meeste vis binnenhaalt qua gewicht, krijgt gemiddeld slechts €0,5/kg. 

Met een gemiddelde van 1,50€/kg in 2006 vertoont de prijs van de visserijproducten in de Europese 

Unie een lichte stijging, hetgeen zowel door de lichte afname van de aanlandingen als de lichte 

toename van de waarde van de aangelande producten komt. 

Werkgelegenheid 

In de kustgebieden speelt de werkgelegenheid in de visserijsector een belangrijke rol. Zij beperkt zich 

niet tot de vissers, maar beslaat de hele sector, inclusief verwerkende industrie, marketing, distributie 

en aquacultuur. De visserijindustrie in de Europese Unie biedt werk aan ongeveer 416000 mensen. 

Spanje heeft het grootste aantal mensen tewerkgesteld in de visserijsector, namelijk 21% van de totale 

Europese bevolking die tewerkgesteld is in de visserijsector, Frankrijk komt als tweede in de rij met 

15,5% en Italië staat op de derde plaats met 11,5%. 

Vrouwen spelen ook een belangrijke, en soms onderschatte, rol in de visserij, vooral in de 

verwerkingsector. Gemiddeld wordt ruim een kwart van de banen in de visserijsector bezet door 

vrouwen. 

Vloot 

Het belangrijkste doel van het GVB is een duurzame exploitatie van de visstand te bewerkstelligen. 

Dit dient onder andere bereikt te worden met een duurzaam beheer van de vlootcapaciteit. Zo mag 

volgens de Europese wetgeving de totale capaciteit van de vissersvloot niet verder toenemen. 

Bovendien mag, als een vissersvaartuig uit de vaart wordt genomen met behulp van overheidssubsidie, 

de bijhorende capaciteit niet worden vervangen. De vlootcapaciteit moet blijven verminderd worden. 

De afgelopen 15 jaar is de capaciteit van de vissersvloot van de EU elk jaar gestaag afgenomen met 

zo'n 1,5% in termen van tonnage en 2% in termen van vermogen. Ondanks de uitbreidingen van de EU 

in 2004 (van 15 naar 25 lidstaten) en 2007 (Bulgarije en Roemenië traden toe) bedroeg het aantal 

schepen in december 2007 ongeveer 88500, dit is 18000 minder dan in het jaar 1995. In 2008 bedroeg 

het aantal schepen alweer wat minder, namelijk rond de 86300.
97
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Aquacultuur 

Binnen de EU is de aquacultuurindustrie goed voor om en nabij de 1,3 miljoen ton geproduceerde 

visproducten, waarvan de waarde in de buurt ligt van 3,5 miljard euro.
98

 De Europese aquacultuur 

vertegenwoordigt ongeveer 19% van de totale interne visserijproductie en 2% van de mondiale 

aquacultuurproductie. De sector geeft werk aan zo‟n 65000 mensen. Weekdieren, mosselen, 

regenboogforel en zalm zijn in Europa de belangrijkste aquacultuurproducten, maar in bepaalde landen 

wordt ook veel karper en zeebrasem gekweekt. 

Consumptie 

Visserij- en aquacultuurproducten spelen een belangrijke rol in een evenwichtig voedingspatroon van 

de wereldbevolking. De producten worden alom erkend als gezonde, eiwitrijke voedingsmiddelen. 

Wereldwijd consumeren we gemiddeld 16,1 kilogram per persoon per jaar van deze producten, 

hetgeen 15,5% van de inbreng van dierlijke proteïnen vertegenwoordigt. De consumptie binnen de 

Europese Unie varieert van 3,9 kilogram per persoon per jaar in Roemenië, waar in Europa het minste 

vis wordt geconsumeerd tot 56,9 kilogram per persoon per jaar in Portugal, dat in Europa het meeste 

vis consumeert. Gemiddeld wordt in de EU 21,4 kilogram vis per persoon per jaar geconsumeerd.
99

 

Communautaire steun 

De Europese Unie biedt de visserijsector financiële steun om aan de doelstellingen van het 

Gemeenschappelijk Visserijbeleid te voldoen. 

Op 1 januari 2007 nam het Europees Visserijfonds (EVF)
100

 de plaats in van het 

Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV)
101

, dat tot eind 2006 de financiële 

steun aan de sector verzorgde. Het EVF heeft een looptijd van zeven jaar (tot het eind van 2013) en 
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een totale begroting van ongeveer 4,3 miljard euro. De belangrijkste doelstelling van het fonds is het 

verlenen van financiële steun aan de Europese visserijsector in de periode 2007-2013, zodat deze 

sector zich kan aanpassen aan de veranderende behoeften.
102

 

Het EVF is speciaal ontworpen met het oog op de duurzaamheid van de Europese visserij- en 

aquacultuursector.
103

 Het fonds is gericht op de belangrijkste doelstellingen van het GVB. Het gaat 

daarbij met name om de duurzame exploitatie van de visbestanden en het streven naar een duurzaam 

evenwicht tussen deze bestanden en de capaciteit van de Europese vissersvloot. Daarenboven dient het 

EVF de sector te helpen bij het versterken van het concurrentievermogen van de vloot en de 

economische levensvatbaarheid van de marktdeelnemers, maatregelen te stimuleren die bijdragen tot 

milieuvriendelijke visserij- en productiemethodes en bij te dragen tot een duurzame ontwikkeling van 

de aquacultuur. Het is ook de bedoeling dat het EVF de visserijgemeenschappen die het meest onder 

de veranderingen te lijden hebben, steunt bij de diversifiëring van hun economische basis. Opdat de 

sector in de toekomst over de noodzakelijke geschoolde arbeidskrachten zou beschikken, wordt er 

meer hulp geboden voor maatregelen die dit kunnen garanderen. 

Alle onderdelen van de sector (zee- en binnenvisserij, aquacultuur, producentenverenigingen, 

verwerkende industrie en handel), maar ook bepaalde visserijgebieden komen in aanmerking voor 

steun. Projecten worden gefinancierd op grond van strategische plannen en operationele programma's 

die door nationale autoriteiten worden opgesteld. Het EVF heeft vijf prioriteiten
104

: 

 Aanpassing van de vloot (bijvoorbeeld steun voor de sloop van vissersboten); 

 Aquacultuur, verwerking en marketing, en binnenvisserij (bijvoorbeeld steun voor de 

overgang naar milieuvriendelijker productiemethodes); 

 Maatregelen van algemeen belang (bijvoorbeeld betere traceerbaarheid van producten of 

etikettering); 

 Duurzame ontwikkeling van visgebieden (bijvoorbeeld steun aan diversificatie van de lokale 

economie); 

 Technische bijstand om de administratie van het fonds te financieren. 

De lidstaten beslissen zelf over de manier waarop de middelen over de verschillende prioriteiten 

worden verdeeld. Zij stellen, in overleg met de Commissie, een nationaal strategisch plan op waarin zij 

aantonen hoe zij het EVF willen gebruiken om hun eigen visserij- en aquacultuursector te ontwikkelen 

en duurzamer te maken. De nationale plannen vormen de basis voor de onderhandelingen over de 

operationele programma's. In de operationele programma's worden de maatregelen die de nationale 

autoriteiten willen steunen per prioriteitspunt van de EVF, beschreven en gerechtvaardigd. Bovendien 

bevat ieder operationeel programma een financieringsplan met een verdeling van de uitgaven per jaar 
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en per prioriteit voor de periode 2007-2013. De operationele programma's moeten worden 

goedgekeurd door de Commissie. Zij gaat na of de programma‟s consistent zijn met het nationaal 

strategisch plan, de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en andere relevante EU-

maatregelen en –prioriteiten. 

Verwerkende sector 

Met een totale productiewaarde van rond de 19 miljard euro is de omzet van de verwerkende sector 

van de EU inmiddels drie maal hoger dan die van de vangstsector. De productie van de EU bestaat 

grotendeels uit conserven en bereidingen van vis en schaal- en weekdieren. Spanje, het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk zijn de grootste verwerkers van visserij- en aquacultuurproducten. Sinds 

Polen in 2004 bij de EU is toegetreden, speelt ook dit land een belangrijke rol in de verwerkende 

sector.  

Buitenlandse handel 

Import van visserijproducten is voor de EU een zeer belangrijke activiteit. Zij is de grootste invoerder 

van visserijproducten in de wereld. Ook export van Europese hoogwaardige visserijproducten is een 

belangrijke inkomst van de Europese Unie. Spanje en Frankrijk zijn de grootste importeurs en 

Denemarken en Nederland zijn grootste exporteurs van de EU. 

 

Afdeling 4  Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid anno 2012 

4.1 Inleiding 

Het GVB zag het daglicht in 1983 en is sindsdien om de tien jaar herzien. De laatste hervorming 

dateert van 2002 en zal opnieuw herzien worden uiterlijk in 2012. 

Het GVB is een van de meest geïntegreerd beleidsvormen in de EU en geeft haar uitgebreide 

bevoegdheid om mariene natuurlijke rijkdommen te beheren. De reden daarvoor blijft dat 

vispopulaties een puur internationale bron zijn aangezien ze zich bewegen over nationale grenzen heen 

en afhankelijk zijn van gedeelde mariene ecosystemen. De activiteiten van één vissersvloot 

beïnvloeden de mogelijkheden voor anderen. Het is daarom van essentieel belang dat het GVB een 

communautair beleid blijft. 

Sinds de laatste hervorming in 2002 is de visserij in theorie geleidelijk aan duurzamer geworden, 

zowel in milieutechnisch als in economisch en sociaal opzicht. Veel visbestanden zijn nu onder 

meerjarenplannen en herstelplannen gebracht.
105

 De EU is begonnen met een beleid van duurzame 
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visserij op basis van maximale duurzame opbrengst (MSY) en met een nieuw beleid voor de 

vermindering van de teruggooi in de Europese visserij.
106

 De regionale adviesraden zorgen voor een 

betere betrokkenheid en inspraak van de belanghebbenden.
107

 Deze regionale aanpak is een 

afspiegeling van de wens van de Commissie om het beleid af te stemmen op het specifieke karakter 

van de zeeën. 

Deze maatregelen moeten echter verder worden opgevolgd en nog meer moet worden gedaan, want de 

situatie is in de praktijk op zijn zachtst gezegd nog altijd niet volmaakt. Het percentage van niet-

naleving van het GVB is zeer hoog.
108

 Alles ziet er mooi uit op papier, maar het wordt dringend tijd 

om deze goede voornemens werkelijkheid te zien worden.
109

 De Europese visserijsector blijft zwak en 

bijzonder kwetsbaar voor schommelingen van de economie. De efficiëntie en naleving van het GVB 

en haar maatregelen moeten beter! 

4.2 Wat zijn de voornaamste tekortkomingen van het huidige systeem?  

Nog steeds zijn de vissersvloten te groot (onder andere door de constante ontwikkeling van nieuwe, 

krachtigere technologieën, wordt op onzichtbare wijze de vangstcapaciteit van steeds modernere 

schepen vergroot) met als gevolg dat de meeste bestanden in de Europese wateren nog steeds worden 

overbevist. De vangsten zijn zo sterk gedaald dat Europa nu voor tweederde van zijn vis van de import 

afhankelijk is. De overcapaciteit van de vloot is economisch gezien inefficiënt, heeft een hoge impact 

op het milieu en een hoog brandstofverbruik. Het feit dat nog steeds te veel vissersboten achter te 

weinig vis aanzitten, drukt de winstgevendheid van de sector en stelt veel vissers en 

kustgemeenschappen voor ernstige problemen wanneer het economische klimaat verslechtert. Dit 

verklaart grotendeels waarom de oliecrisis van het jaar 2000 de visserijsector zo hard heeft geraakt.  

We zitten in een vicieuze cirkel. In het verleden heeft de EU de visserijcapaciteit gesubsidieerd en zo 

de Europese vloot geholpen te groeien en te moderniseren. Daardoor is de vissersvloot te groot en te 

efficiënt geworden voor de visbestanden, die dan ook uitgeput begonnen te raken. Hoe minder vis er 

overblijft, hoe sterker de winstmarges in de sector onder druk komen te staan. Daarom proberen 
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vissers nog meer te vangen en hun technieken te verbeteren om het verlies aan inkomen goed te 

maken, en verleent de EU nog wat meer subsidie. Enzovoort, enzovoort. 

Daarom is een radicale hervorming van het GVB nodig (de hervorming van 2002 had de intentie een 

radicale ommekeer teweeg te brengen, maar heeft voor geen of slechts een lichte verbetering 

gezorgd).
110

 Op 21 april 2009 heeft de Commissie een Groenboek over de hervorming van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid goedgekeurd om het debat op gang te brengen en standpunten te 

verzamelen over de toekomst van dit beleid.
111

 

4.3 Aanloop naar de herziening van 2012 

In 2009 lanceerde de Commissie een Groenboek dat een uitgebreide raadpleging van het volk inhield 

over de manier waarop de EU-visserij moet worden georganiseerd. Het Groenboek gaf een analyse 

van de huidige situatie en stelde een aantal open vragen over alle beleidsterreinen. Hoe komen we af 

van de overcapaciteit in de vloot en van de overbevissing? Hoe zorgen we ervoor dat het visserijbeleid 

bijdraagt tot de bescherming van het mariene milieu? Hoe kunnen we de totale vlootcapaciteit 

aanpassen en tegelijkertijd de sociale problemen van vissers opvangen? Welke rol is er in het GVB 

weggelegd voor aquacultuur? Welke maatregelen moet de EU nemen om te zorgen dat er nog minder 

vis onnodig wordt teruggegooid? 

De Commissie beschreef haar visie voor de toekomst van het beleid, maar velde nog geen oordeel over 

mogelijke oplossingen die zij voorstelde. Niets was onbespreekbaar, er zijn talrijke mogelijkheden 

voor hervormingen, denk bijvoorbeeld alleen al aan de omvang van het GVB en alle gebieden waar 

verbetering nodig is.  

Het debat over de hervorming heeft veel reacties opgeleverd uit alle hoeken van de Europese 

samenleving (individuele reacties van de burgers, reacties van belangenorganisaties, reacties van EU-

landen, …). Deze resultaten gebruikt de Commissie om haar analyse te verrijken en te onderbouwen, 

en de opties voor een hervorming te evalueren. De Commissie hoopt zo een ambitieus beleid aan de 

Raad en het Europees Parlement te kunnen voorstellen dat tegemoetkomt aan de realiteit van de 21
ste

 

eeuw en de bezorgdheid van alle betrokkenen. Inmiddels heeft de Europese Commissie alle reacties 

geanalyseerd en een verslag over de reacties op de raadpleging gepresenteerd.
112

 

De EU is ook begonnen met een bredere evaluatie van de gevolgen van de hervorming, volgens de 

vaste methode voor effectbeoordeling van de Commissie.
113

 Deze methode houdt in dat men 

verschillende scenario‟s voor het toekomstige beleid ontwikkelt en de resultaten van verschillende 
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keuzes evalueert. Daarbij richt de EU zich vooral op de gevolgen voor het milieu, de economie en de 

sociale aspecten. Deze analyse wordt gebruikt bij de voorbereiding van wetsvoorstellen voor het 

hervormde beleid. Er wordt verwacht dat de effectbeoordeling in het najaar van 2010 afgerond zal 

zijn. 

4.4 Doelstellingen waar men in Europa naartoe wilt 

De EU heeft met de uitvoering van de hervormingen van 2002 ervaring opgebouwd over wat werkt en 

wat niet. Het is tijd om de balans van de successen en mislukkingen op te maken en haar prestaties 

meer op punt te stellen opdat deze balans van een duurzaam visserijbeheer opnieuw hersteld zou 

worden.
114

 

Wat met de hervorming vooral bereikt moet worden, is een vermindering van de overcapaciteit zodat 

een einde kan gemaakt worden aan de overbevissing en een duurzame en winstgevende exploitatie van 

de visstanden tot stand komt.  

Andere doelstellingen houden bijvoorbeeld het oplossen van het probleem van de teruggooi van vis in 

zee in. De beheersprocedures zijn momenteel te gedetailleerd en het probleem wordt teveel van 

bovenaf benaderd. Het besluitvormingsproces dient aangepast te worden om het 

rechtmatigheidsgevoel in de sector over de regelgeving te stimuleren. Vissers moeten zelf in de 

beleidsvorming betrokken worden, bijvoorbeeld door resultaatgericht beheer. Regionale en lokale 

dimensies moeten meer macht krijgen zodat een soort medebeslissingsprocedure ontstaat waarbij 

beslissingen dichter bij de mensen op wie ze betrekking hebben, genomen worden. 

De opname van het onderzoek in de zeevisserij en beleidsvorming hangt af van hoe effectief de 

visserijbeheerders, onderzoekers en wetenschappelijke raadgevers met elkaar communiceren met 

betrekking tot bewijsmateriaal, de resultaten van een onderzoek en de gevolgen voor het beleid van dat 

onderzoek. Daarom zijn een goede verstandhouding en wederzijds vertrouwen nodig tussen 

wetenschappers en visserijbeheerders.
115

 

Het GVB moet eenvoudiger, goedkoper en makkelijker uitvoerbaar worden. Ecologische 

duurzaamheid zou het uitgangspunt voor het beleid moeten zijn, en economische en sociale 

duurzaamheid daar het gevolg van.  

Het communautair visserijbeleid zou in de bredere context van een geïntegreerd maritiem beleid 

opgenomen moeten worden. Een Groenboek voor een geïntegreerd maritiem beleid in Europa werd in 

2006 uitgebracht.
116

 Dit leidde in oktober 2007 tot de aanneming van een Blauwboek, dat vergezeld 
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ging van een uitgebreid actieplan voor de uitvoering van dit beleid.
117

 Een geïntegreerd maritiem 

beleid staat voor een overkoepelend beleid waaronder het hervormde GVB en andere communautaire 

beleidsmaatregelen met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van de zeeën, oceanen en 

kustgebieden, op elkaar inspelen en elkaar ondersteunen. Dit beleid versterkt de coherentie tussen de 

verschillende beleidslijnen en verschaft de nationale en regionale maatregelen zo ook een zekere 

meerwaarde. De specifieke kenmerken van de verschillende lidstaten en maritieme regio‟s van de EU, 

inclusief haar eilanden, archipels en perifere regio‟s en de internationale dimensie van een dergelijk 

beleid worden niet uit het oog verloren. Het gemeenschappelijk optreden ten opzichte van derde 

landen moet versterkt worden, om zo de samenhang van alle inspanningen te waarborgen. 

Tot voor de intentie er kwam een geïntegreerd maritiem beleid op te richten, beperkte de interventie 

van de EU zich tot een gecompartimenteerd beheer van de sectorale activiteiten, met weinig of geen 

verband tussen het beheer van de maritieme energiebronnen, het gemeenschappelijk visserijbeleid, het 

kusttoerisme, het maritieme transport, de bescherming van het milieu, … En toch komen al deze 

sectoren voortdurend met elkaar in aanraking en kan elke beslissing van de ene sector gevolgen 

hebben voor de andere. 

De sector moet meer verantwoordelijkheid krijgen, ook voor haar eigen acties. Zij moet rekenschap 

afleggen voor het gezond houden van onze visstand. De EU moet een nalevingcultuur bevorderen, met 

de hervorming van de controleregeling is hier al een eerste stap toe gezet. 

Beheersplannen voor de lange termijn moeten opgemaakt worden, waarmee bij alle visbestanden de 

maximale duurzame vangst (MSC) kan worden behaald.  

Ambachtelijk kustvisserij moet gepromoot worden. Dit stelden meer dan 70 ambachtelijke 

kustvisserijorganisaties en andere niet-gouvernementele organisaties (NGOs) onlangs nog in de „La 

Coruña Verklaring‟.
118

 Deze tekst was bedoeld om bij te dragen tot de discussies die gehouden werden 

de week erop in Spanje. Daar heeft op 2 en 3 mei 2010 een grote conferentie voor de belanghebbenden 

in de visserij plaatsgevonden die de hervorming van het GVB behandelde. Meer dan 230 

belanghebbenden hebben deelgenomen, overheidsdiensten van de lidstaten, Regionale Adviesraden, 

het Raadgevend Comité voor de Visserij en Aquacultuur (RCVA), de industrie, NGOs, leden van het 

Europees Parlement en leden van de belangrijkste EU-instellingen om enkele van de belangrijkste 

pijlers van de hervorming van het GVB te bespreken. Op deze conferentie, georganiseerd door de 

Europese Commissie onder Spaans voorzitterschap, hebben elf vooraanstaande NGOs zich tot de 

Europese Visserijministers gewend opdat zij een overgang naar een op juiste schaal en 

gemeenschapsgebaseerde visserij, dat gebruik maakt van ecologisch verantwoorde, selectieve 

visserijtechnologie en –praktijken, in het nieuw beleid zouden aanmoedigen. Het nieuwe GVB moet in 

het bijzonder de vissers dienen die werken in de kleinschalige, duurzame kust- en ambachtelijke 

                                                      
117

 Mededeling COM/2007/0575DEF van de Commissie het Europees Parlement, aan de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio‟s – Een geïntegreerd maritiem beleid voor de 

Europese Unie, Brussel 10 oktober 2007, 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:NL:PDF;  
118

 http://www.seas-at-risk.org/1mages/La%20coruna%20declaration.pdf; site in verband met kleinschalige 

visserijen en de hervorming van het GVB: http://eussf.icsf.net. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:NL:PDF
http://www.seas-at-risk.org/1mages/La%20coruna%20declaration.pdf
http://eussf.icsf.net/


53 

 

visserij en de Europese burgers bevoordelen, die vragen om gezonde zeeën vol marien leven.
119

 Op 4 

en 5 mei 2010 is het resultaat van de tweedaagse conferentie dan voorgelegd aan de Europese 

Visserijministers op een informele vergadering in Vigo. 

Zoals al eerder aangehaald bij het geïntegreerd maritiem beleid, dient ook de externe dimensie van het 

GVB aangepakt te worden. De visserij is een mondiale activiteit die zich afspeelt in de natuur en haar 

interactie met externe factoren is dan ook groot. In de Europese Unie dat een derde van haar 

visserijproducten invoert is een dynamisch handelsbeleid nodig. Dit beleid dient rekening te houden 

met de vereiste te voldoen aan de groeiende behoeften van de markt, alsmede met de rol die de import 

speelt bij de prijsvorming en dus in het inkomen van de vissers. Het is niet de bedoeling dat het 

communautaire instandhoudingbeleid de Europese vloot eenvoudigweg verjaagt uit de wateren van de 

EU, noch dat het het concurrentievermogen van de industrie onnodig in gevaar brengt. Daarom is het 

belangrijk dat het hervormde GVB doorgaat met het projecteren van het communautaire „acquis‟ in 

multilaterale en bilaterale aangelegenheden, zich blijft inzetten om een samenwerkingsveld te creëren 

tussen de verschillende visserijnaties en een sterke eensgezindheid tracht te ontwikkelen met de 

internationale partners om een wereldwijd beleid van de visserij aan te moedigen.  

De EU moet trachten een eerlijk beleid te voeren met ontwikkelingslanden. Voor deze landen is de 

visserij nog meer dan elders een belangrijke bron van eiwitten, dat een sleutelelement vormt van hun 

dieet. Om snel en gemakkelijk geld te verdienen, verkoopt de overheid in deze landen vaak 

visserijrechten aan buitenlandse vloten en exporteren zij visserijproducten naar bijvoorbeeld de EU-

markt. De plaatselijke vissers, die nog met ambachtelijke vistechnieken werken, kunnen niet 

concurreren met deze moderne grote industriële vissersschepen die hun wateren komen leegvissen. De 

mensen daar aan de kust leven voor hun werk in de visserij en vaak is hun ambachtelijk vissersbootje 

het enige wat zij hebben als bezit. Deze mensen worden voor de hartverscheurende keuze geplaatst te 

blijven waar ze zijn en tegen een hongerloon vis te vangen of hun gezin achter te laten en naar Europa 

te trekken om daar hun geld te gaan verdienen. Daarom moet het GVB zich inzetten voor een 

verantwoord en billijk gebruik van de visbestanden wereldwijd en ontwikkelingslanden helpen bij het 

opzetten van een krachtig, transparant en duurzaam visserijbeleid. 

De illegale visserij moet gestopt worden, daarom moet het GVB hard optreden in de strijd tegen 

illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.
120

 IOO schaadt vispopulaties, vernietigt mariene 

habitats, verstoort de concurrentie, benadeelt eerlijke vissers en verzwakt kustgemeenschappen, vooral 

in ontwikkelingslanden. Illegale visserij respecteert de regels niet, zoals vissen zonder vergunning, 

quota negeren of zelfs het niet respecteren van veiligheid- en gezondheidsvoorschriften aan boord van 

het schip. 15-20% van de globale visvangsten komt van IOO praktijken. Voor sommige zeer populaire 

vissoorten, zoals de Patagonische IJsvis in de Antarctische Oceaan of bepaalde soorten tonijn, kunnen 

de illegale vangsten zelfs tot een derde van de totale vangst uitmaken. Dit bedreigt de gehele vissoort 

en is mede verantwoordelijk voor de overbevissing. De enige reden waarom men zich met zulke 

praktijken bezighoudt, is winst maken op korte termijn. Illegale visserij moet bestreden worden in elke 
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fase van de vangst, van net tot bord.
121

 Wanneer de vis verscheept wordt, aan land wordt gebracht en 

doorheen de ketting van verwerking op de markt gebracht wordt. Het is vooral op het niveau van de 

aanlanding dat de Europese Unie de controle wilt opvoeren. De hoofdmaatregel is controle door de 

havenstaat invoeren voor alle aangelande visproducten van niet-EU landen. De vlaggenstaat kan de vis 

die zij exporteert naar Europa certificeren als legaal gevangen, wilt zij zeker zijn dat EU de vis zal 

toelaten. De EU wilt dit certificeringsysteem niet enkel toepassen voor verse en gekoelde vis die aan 

land wordt gebracht, maar ook voor verwerkte vis, diepvriesproducten en voorverpakte 

visserijproducten. Dit systeem van certificering kan enkel doeltreffend werken als het ondersteund 

wordt door een adequaat sanctiemechanisme. Schepen die de regels overtreden, zouden gebannen 

moeten worden, alsook de landen die er niet in slagen deze schepen onder hun vlag te sanctioneren. De 

EU moet haar deuren sluiten voor alle illegale visproducten om zo de illegale vissers hun enige 

beweegreden af te pakken, namelijk winst.
122

 

In 2010 is een verordening in werking getreden die deze vorm van visserij tegengaat.
123

 Volgens de 

nieuwe regeling mag alleen vis die legaal gevangen en erkend is door de vlagstaat of het exporterende 

land, in de EU in- of uitgevoerd worden. Een Europese zwarte lijst is opgesteld met schepen die aan de 

illegale visserij deelnemen en met landen die deze praktijken door de vingers zien. EU-vissers die, 

onder gelijk welke vlag, elders ter wereld illegaal vissen, kunnen aanzienlijke sancties oplopen, 

afhankelijk van de waarde van hun vangst, waardoor zij er geen winst op zullen maken. 

Het „principe van relatieve stabiliteit‟ moet worden herzien. Want nu zijn de Europese 

Visserijministers vooral met „hun‟ deel bezig, in plaats van zich te buigen over het algemeen belang. 

Het is duidelijk dat in de huidige situatie van overexploitatie enige vorm van beperking van de visserij, 

van de vangst en/of van het aantal toegestane dagen op zee, onafwendbaar is. Het huidige 

quotasysteem is niet onveranderlijk, dus manieren om het flexibeler te maken en meer te laten inspelen 

op feitelijke behoeften van nationale sectoren en markten zouden onderzocht moeten worden. 

Ook de manier waarop visserijproducten op de markt gebracht worden, moet grondig hervormd 

worden, dit om de Europese visserijsector in staat te stellen de problemen van een steeds meer 

geglobaliseerde markt het hoofd te bieden. Europese consumenten kunnen hierbij helpen door voor 

producten van duurzame visserij te kiezen. Meer informatie naar de consument toe, bijvoorbeeld langs 
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van de visserijproducten, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1010/2009 van de Commissie, wat 

betreft de uitwisseling van informatie inzake inspecties van de vaartuigen van derde landen en administratieve 

regelingen inzake vangstcertificaten, PB L 26 van 30.1.2010, 1-16. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/index_nl.htm
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milieukeurlabels, is dan ook geboden, zij dienen te weten waar het product dat zij kopen, vandaan 

komt en of het op een duurzame wijze gevangen en op de markt gebracht is.  

De hervorming moet derhalve doorgevoerd worden op brede basis, zodat zij in staat is een holistische 

beoordeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid uit te voeren.
124

 

4.5 Samenvatting van het Groenboek door de Europese Commissie
125

 

GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID: GEMATIGDE BALANS  

VORDERINGEN VAN DE HERVORMING UIT 2002 

De laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) dateert uit 2002. De 

vooruitgang die zij heeft gebracht naar de invoering van een meer verantwoorde Europese visserij is 

onbetwistbaar. 

 Lange termijnbeheer van het visbestand 

De meeste bestanden in de communautaire wateren die overbevist worden – zeker de 

kwetsbaarste – worden voortaan beheerd door op wetenschappelijke adviezen gebaseerde 

meerjarenplannen. 

 Betrokkenheid van de sector bij het beheer van het visbestand 

In de regionale adviesraden, die voor elke maritieme regio of voor bepaalde visserijtakken 

worden opgericht, werken de verschillende belanghebbenden tezamen aan de uitwerking van 

de projecten van de Europese Commissie. 

MISLUKKINGEN VAN HET GVB 

Maar het is tevens een feit dat de hervorming van 2002 niet al haar doelstellingen heeft verwezenlijkt. 

Haar grootste mislukking is de algehele overbevissing die ook nu nog de meeste visserijtakken van de 

Europese unie kenmerkt. 

 88 % van de in de communautaire wateren geëxploiteerde bestanden is het slachtoffer van 

hogere vangsten dan hun vernieuwingscapaciteit toelaat. 

 Veel visserijtakken steunen op jonge exemplaren die gevangen worden vóór ze geslachtsrijp 

zijn. 

De hoofdoorzaak van deze overbevissing is de overcapaciteit van de Europese vissersvloot. Er zijn 

gewoon teveel vaartuigen voor een kleiner wordend visbestand. Voor de vissers vertaalt dit zich in 

lage inkomsten, en soms zelfs in economische verliezen. En dat maakt ze weer kwetsbaarder voor 
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 Werkdocument Commissiepersoneel – Reflections on further reform of the Common Fisheries Policy, 

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf (consultatie op 23 

februari 2010). Het startsein voor de herziening van het GVB is gegeven op een informele Raad op 29 september 

2008, waar op basis van dit werkdocument van de Commissie een eerste analyse is gemaakt van enkele punten 

die voor hervorming in aanmerking komen. 
125

 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/intro/summary/index_nl.htm. 

http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/intro/summary/index_nl.htm
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conjuncturele crises (brandstofprijzen, daling van de koopkracht) en afhankelijker van 

overheidssubsidies. 

EEN NIEUWE HERVORMING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID  

De Europese Commissie bereidt momenteel een nieuwe hervorming van het Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid voor om het beter te doen aansluiten bij de ontwikkelingen en de nieuwe uitdagingen 

van de sector. De nieuwe hervorming zou voor 2013 gereed moeten zijn. 

ETAPPES VAN DE HERVORMING 

 April 2009 – Publicatie van het Groenboek van de Europese Commissie over de hervorming 

van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. 

 Tot 31 december 2009 – Algemene raadpleging van de sector en het publiek. 

 In de loop van 2010 – Publicatie van de resultaten van de raadpleging. 

 In de loop van 2011 – Wetgevingsvoorstel. 

Met de publicatie van dit Groenboek hoopt de Europese Commissie de standpunten te 

verzamelen van iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de visserij in Europa.  

HERVORMING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID  

In haar Groenboek maakt de Europese Commissie de gematigde balans op van het Gemeenschappelijk 

Visserijbeleid en bespreekt ze hoe we de successen ervan kunnen benutten en de gebreken ervan 

kunnen herstellen. 

DOELSTELLINGEN 

De Europese Commissie wil dat de visserijsector weer deelneemt in de economische welvaart dankzij 

de exploitatie van gezonde en overvloedige bestanden. Ze wil dat de Europese producenten een 

belangrijke rol spelen in de bevoorrading van de Europese markt van visserijproducten en dat een 

evenwicht wordt bereikt tussen de vloot en de beschikbare visbestanden. 

PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE 

 Een einde maken aan de overbevissing van de vloot, via mechanismen die de vloot in staat 

stellen zich in kwantitatieve termen aan de beschikbare vloot aan te passen. 

 Het hoofddoel van het GVB verplaatsen naar de instandhouding van gezonde, duurzame en 

exploiteerbare bestanden. 

 Het visserijbeheer, dat momenteel nog gecentraliseerd plaatsvindt in de Raad van 

visserijministers, waar alle beslissingen worden genomen, indien mogelijk verschuiven naar 

een regionale (maar niet nationale) toepassing van de principes die op communautair niveau 

worden uitgewerkt. 
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 De sector meer betrekken bij het beheer van het visbestand en bij de tenuitvoerlegging 

van het GVB, bijvoorbeeld door het beheer te baseren op de resultaten. 

 Een nalevingcultuur ontwikkelen door de sector en de lidstaten te dwingen de maatregelen 

van het GVB beter toe te passen. 

 Een eenvoudiger beleid uitwerken, dat minder kostbaar is en dat de burgers meer bij de 

besluitvorming betrekt. 

VOORTZETTING VAN HET WERK 

Maar los van die ingrijpende wijzigingen wil de Commissie ook het bestaande visserijbeheer 

verbeteren op tal van werkterreinen, zoals de bescherming van de kleine kustvisserij, de uitwerking 

van het principe van een maximale duurzame opbrengst, de terdiscussiestelling van het principe van 

een relatieve stabiliteit, de totstandbrenging van een betere correlatie tussen de markt en de 

vangstsector, enz. 
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DEEL III SPECIFIEKE TECHNIEKEN 

EN EVENTUELE ALTERNATIEVEN 

 

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is thans nog steeds voor verbeteringen vatbaar. In dit derde en 

laatste deel wordt dieper ingegaan op enkele technieken die al duidelijk hun nut bewezen hebben in de 

strijd tegen de wereldwijde schrikwekkende daling van visbestanden. Bepaalde opties die in het GVB 

reeds aan bod komen en andere opties waar in het GVB en het Groenboek nog geen vermelding van 

wordt gemaakt, maar die het zeker waard zijn verder te onderzoeken, komen hier aan bod. 

Wetenschappers en belangenorganisaties hameren op het belang van deze technieken. 

Eerst wordt de techniek van aquacultuur besproken, die op dit ogenblik nog in volle ontwikkeling is. 

Daarna komen mariene beschermde gebieden, beperking van de visserijinspanning, gesloten 

visgebieden en gesloten vistijden of –seizoenen, het gebruik van ecolabels en tenslotte op rechten 

gebaseerde beheersystemen aan bod. 

 

Afdeling 1 Aquacultuur  

Bij het proces van aquacultuur worden vissen, schaaldieren en schelpdieren gekweekt.
126

 Vooral de 

afgelopen vijftien jaar is de aquacultuursector de hoogte ingeschoten. De sector is uitgegroeid tot een 

belangrijke activiteit in de visserijindustrie. Op dit moment is de aquacultuur de snelst groeiende 

voedingssector. Zij levert mondiaal een derde van de vis die voor menselijke consumptie bestemd is. 

In Europa is aquacultuur goed voor ongeveer 19% van de visproductie en biedt het werk aan zo'n 

65.000 mensen. 

 

Bron: http://www.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=284  
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 EUROPESE COMMISSIE, “Een duurzame aquacultuur bevorderen”, Visserij in Europa nr. 24, december 

2004; EUROPESE COMMISSIE, “De gemeenschappelijke marktordening in de visserij en aquacultuur: 

aansluiting, partnerschap en prestaties”, Visserij en aquacultuur in Europa nr. 40, november 2008; EUROPESE 

COMMISSIE, “Een strategie voor een duurzame, welvarende aquacultuur”, Visserij en aquacultuur in Europa 

nr. 43, april 2009. 

http://www.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=284
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Aquacultuur wordt vaak naar voor geschoven als dé oplossing voor de toekomst van de 

visserijindustrie. Maar is dit werkelijk een optie? Er zijn veel wetenschappers die niet gewonnen zijn 

voor een alternatieve oplossing als aquacultuur.
127

 

Sommige vormen van aquacultuur kunnen, als zij juist toegepast worden, inderdaad de druk op de 

visbestanden in zee doen afnemen en kustgemeenschappen een inkomen bezorgen. Er worden echter 

ook kweekmethoden gebruikt die juist de druk op al bedreigde zeedieren verhogen. Hierdoor heeft de 

toename van de aquacultuur toch negatieve gevolgen voor het milieu en de mariene diersoorten. De 

productie van aquacultuurproducten heeft namelijk veel ruimte nodig, zorgt voor vervuiling door 

bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica en het lozen van uitwerpselen, het gebeurt wel eens dat 

gekweekte (uitheemse) vissoorten kunnen ontsnappen en dit samen met parasieten en ziekten. Wilde 

jonge vis wordt gevangen om de kweek op te starten. Daarenboven zijn veel gekweekte vissoorten 

carnivoren en daarom worden er grote hoeveelheden wilde vis gevangen om als voedsel te dienen voor 

kweekvis.  

In verband met dit laatste zegt bioloog Daniel Pauly: “In feite zet je vis van een bepaalde vissoort 

gewoon om in een andere vissoort. Je „maakt‟ niet meer vis.”
128

 Zo is er bijvoorbeeld ongeveer vijf 

kilogram ansjovis nodig om één kilogram zalm te maken. De zalmkwekerij zoals die nu gebeurt is een 

ramp. Hoe kan de aquacultuursector groeien, als de oceanen nu reeds hun limieten hebben bereikt om 

vis voort te brengen om de aquacultuursector te voederen?  

Biologe Patricia Majluf is daarom een campagne gestart. Met deze campagne tracht zij de mensen te 

overhalen rechtstreeks de kleine vissoorten, zoals ansjovis en makreel, die als voedsel gebruikt 

worden, te consumeren in plaats van de grote gekweekte soorten. Ook deze kleinere vissoorten zijn 

gezond, lekker en zitten vol energie en eiwitten!
129

 

In het jaar 2000 publiceerde een groep Amerikaanse, Engelse, Filippijnse en Scandinavische 

wetenschappers een ophefmakend artikel in het wetenschappelijk tijdschrift „Nature‟, met als titel, 

'Effect of aquaculture on world fish supplies'.
130

 Volgens dit artikel kampt de visteelt, in wezen met 

een paradox: aquacultuur mag dan in sommige gevallen misschien een oplossing bieden voor de 

toenemende druk op het visbestand, maar zij draagt er in heel wat gevallen óók aan bij.  

De ernst van de impact hangt natuurlijk af van de gekweekte soorten. De kweek van oesters heeft 

bijvoorbeeld minder gevolgen dan de kweek van garnalen en zalm, die op haar beurt dan weer minder 

negatieve gevolgen heeft dan de tonijnkweek.  

Maar hoe dan ook kunnen de nefaste gevolgen van aquacultuur enorm zijn en in sommige gebieden 

zelfs desastreus. De diversiteit van het zeeleven kan afnemen, wat dan weer problemen veroorzaakt 

voor de kustgemeenschappen die voor hun overleven van de rijkdommen uit de zee afhankelijk zijn. 
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 M. ALLSOPP, P. JOHNSTON en D. SANTILLO, Challenging the Aquaculture Industry on Sustainability, 

Verenigd Koninkrijk, Greenpeace Research Laboratories - University of Exeter, 2008, 59 p. 
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 Film: „The end of the line‟, 2009. 
129

 Film: „The end of the line‟, 2009. 
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 R. NAYLOR, R. GOLDBURG, J. PRIMAVERA, N. KAUTSKY, M. BEVERIDGE, J. CLAY, C. FOLKE, J. 

LUBCHENCO, H. MOONEY en M. TROELL, “Effect of aquaculture on world fish supplies”, Nature 2000, 

405: 1017-1024 en http://www.nature.com/nature/journal/v405/n6790/full/4051017a0.html. 

http://www.nature.com/nature/journal/v405/n6790/full/4051017a0.html
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Enkel vissoorten kweken die planten eten, kan een oplossing zijn. Maar is het dan nog rendabel een 

hele industrie in aquacultuur op te bouwen, als het enkel duurzaam zou zijn voor deze enkele soorten? 

Greenpeace heeft een aantal voorwaarden opgesomd waaraan de sector van de aquacultuur cumulatief 

zou moeten voldoen om een duurzame activiteit uit te maken, de opsomming van de voorwaarden 

toont tevens alle zwakke punten van de huidige aquacultuur aan.
131

 Deze voorwaarden houden in:  

- zoveel mogelijk plantaardig voer gebruiken dat afkomstig is van duurzame landbouw;  

- geen gebruik maken van vismeel of op visolie gebaseerd voer dat op basis van niet-duurzame 

visserij is bekomen;  

- geen gebruik maken van in het wild gevangen jonge vis om als kweekbasis te dienen;  

- enkel inheemse soorten cultiveren in open kweeksystemen op volle zee waar er meer 

waterdoorstroming is en minder biodiversiteit dan aan de kust
132

, en dan alleen in „zaknetten‟ 

of soortgelijke systemen (indien er sprake is van teelt van niet-inheemse soorten, moet de 

aquacultuur zich beperken tot teelt in bassins op het land);  

- geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu in termen van lozingen en afvalwater dat naar 

de omliggende gebieden vloeit;  

- geen negatieve gevolgen teweegbrengen op de lokale fauna en flora of een risico vormen voor 

de lokale bevolking;  

- geen gebruik maken van genetisch gemanipuleerde vis of gemanipuleerd visvoer; een 

bezettingsdichtheid handhaven dat het uitbreken van ziekten en de overdracht ervan 

minimaliseert;  

- de lokale middelen zoals bijvoorbeeld voorzieningen voor drinkwater en mangrovebossen niet 

afbreken; geen bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid;  

- het economische en sociale welzijn van de lokale gemeenschappen op lange termijn 

ondersteunen. 
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 http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/sustainable-aquaculture/  
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 Open kweek vindt plaats in binnenwateren, kustwateren en zeegebieden, waar men een deel van het water 

afzet met netten. Een voorbeeld is de gekweekte zalm uit de Noorse fjorden. Vanaf de kwekerij gaat de vis in 

bakken water per vrachtauto naar de visverwerker. 

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/sustainable-aquaculture/
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Bron: http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3Ade-aquacultuur-

paradox&catid=37%3Amilieu&Itemid=87  

 

De EU heeft al geprobeerd tegemoet te komen aan deze eisen.
133

 Zo heeft de Commissie in 2009 nog 

een strategie gepubliceerd om een nieuwe impuls te geven aan de duurzame ontwikkeling van de 

Europese aquacultuur.
134

 Deze bestond uit drie elementen: 

- Meer concurrentievermogen voor de sector door steun aan onderzoek en ontwikkeling, betere 

ruimtelijke ordening in kustgebieden en stroomgebieden, en door meer specifieke steun via het 

visserijmarktbeleid; 

- Duurzaamheid garanderen door vast te houden aan milieuvriendelijke productiemethoden en 

hoge eisen aan diergezondheid en -welzijn en consumentenbescherming; 
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 Zie bijvoorbeeld: Mededeling COM/2002/0511DEF van de Commissie aan de Raad en het Europees 

Parlement - Een strategie voor de duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur, Brussel 19 september 

2002, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0511:FIN:NL:PDF; 

Verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk 

niet-voorkomende soorten in de aquacultuur, PB L 168 van 28.6.2007, 1-17; 

Mededeling COM/2009/0162DEF van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Bouwen aan een 

duurzame toekomst voor de aquacultuur - Een nieuw elan voor de strategie voor een duurzame ontwikkeling van 

de Europese aquacultuur {SEC(2009) 453} {SEC(2009) 454}, Brussel 8 april 2009, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0162:FIN:NL:PDF;  

Voorstel COM/2009/0541DEF voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

708/2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur 

{SEC(2009)1347}, Brussel 15 oktober 2009, 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0541:FIN:NL:PDF. 
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 Mededeling COM/2009/0162DEF van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Bouwen aan 

een duurzame toekomst voor de aquacultuur - Een nieuw elan voor de strategie voor een duurzame ontwikkeling 

van de Europese aquacultuur {SEC(2009) 453} {SEC(2009) 454}, Brussel 8 april 2009, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0162:FIN:NL:PDF. 
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- Beter bestuur en een bedrijfsvriendelijk klimaat op elk niveau (lokaal, nationaal en EU) zodat 

de sector zijn volledige potentieel kan benutten. 

Het is en blijft een bediscussieerd onderwerp met veel pro-, maar voorlopig met nog evenveel contra-

argumenten. Misschien kan het interessant zijn om de aquacultuur als een extra bron van een aantal 

visproducten te beschouwen, maar zeker nog niet als dé alternatieve weg om het ineenvallen van de 

visbestanden en alle problemen die dit tot gevolg heeft voor de gehele visserijindustrie en aanverwante 

takken tegen te gaan. Deze sector moet nog een lange weg ondergaan om als een duurzaam alternatief 

te kunnen dienen opdat de visserij op zee voor een deel kan vervangen worden. 

 

Afdeling 2 Mariene reservaten 

Wat kunnen we dan wel doen, als aquacultuur niet de oplossing is?  

We zouden eigenlijk moeten kunnen de klok 200 jaar terugdraaien. Dit is natuurlijk onmogelijk. Maar 

wat wel mogelijk is, is gebieden creëren waar we de tijd kunnen terugdraaien! Deze gebieden worden 

mariene reservaten of mariene beschermde gebieden (MPA, komt van „Marine Protected Areas‟) 

genoemd waar men de vissen toelaat hun ding te doen en alle natuurlijke verschijnselen naar eigen 

wetten kunnen evolueren.
135

 Hier mag geen enkele vorm van visvangst of enige andere tussenkomst 

van de mens plaatsvinden.  

 

 

Bron: http://www.natural-environment.com/images/blog/coral_reef.jpg  
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 Zie in verband met MPA bijvoorbeeld: L. VISSER (ed.), Challenging coasts : transdisciplinary excursions 

into integrated coastal zone development, Amsterdam, Amsterdam University Press : Centre for Maritime 

Research, 2004, 245 p. 
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Deze projecten hebben al tot zeer positieve resultaten geleid. Maar om echt een verschil te maken op 

wereldniveau, zijn heel veel van die reservaten nodig. Het zou ideaal zijn, moest 20 tot 30% van de 

oceanen in de wereld het statuut hebben van mariene reservaten. Zo‟n wereldwijd netwerk zou 12 tot 

14 miljard dollar per jaar kosten en als men dit vergelijkt met de visserijsubsidies die dan nog eens 

overbevissing aanmoedigen, is dit veel minder. De subsidies die op dit moment over de hele wereld 

worden toegekend aan de visserijsector bedragen immers 15 tot 30 miljard dollar. Dit project zou 

daarenboven wereldwijd nog eens een miljoen meer jobs creëren.
136

 

Momenteel zijn er zo‟n 4000 mariene reservaten van verschillende grootte. Zij maken slechts 0,6% uit 

van het totale oppervlak van de wereldoceanen.
137

  

De voorbije decennia is het aantal mariene beschermde gebieden snel gegroeid. Maar dit aantal moet 

snel verder toenemen, wil het op wereldschaal een meerwaarde bieden. In de Verenigde Staten 

bijvoorbeeld maakt men hier reeds werk van, zo zijn tijdens de regering Bush de noordwestelijke 

eilanden van Hawaï tot beschermd gebied verklaard. Dit deel van de archipel geldt als een van de 

meest pure kusten ter wereld. Behalve Noord-Amerika en Europa zijn ook Australië, Zuid-Afrika en 

een aantal Zuid-Amerikaanse landen plannen aan het maken om zeegebieden een beschermde status te 

geven. Ook Aziatische landen zoals de Filippijnen en Indonesië, maar ook Thailand en Vietnam willen 

hun kwetsbare kustgebieden beschermen. Daar is de soortenrijkdom momenteel nog zeer groot en dit 

mag niet verloren gaan. 

Ondanks de vele politieke beloftes, een enigszins versterkte juridische basis en een sterke 

ondersteuning door milieuorganisaties, gaat de invoering van MPAs in Europa, zowel op nationaal 

niveau als op niveau van de EU toch nog steeds niet vooruit. Terwijl het debat over de MPAs in 

andere delen van de wereld, zoals de VS, reeds goed op gang is, blijft de discussie in de EU steken 

omdat de Europese visserijindustrie bezorgd is over de sociaaleconomische gevolgen van gesloten 

visgronden. 

Op dit vlak kan Europa nog veel leren van de ervaringen van de Verenigde Staten. Aanvankelijk werd 

de VS ook geconfronteerd met soortgelijke uitdagingen als Europa bij het verkrijgen van politieke 

steun en steun van de betrokken partijen voor mariene reservaten. Toch is de VS erin geslaagd om dit 

binnenlands protest te overwinnen en gebruikt zij nu MPAs als een belangrijk instrument voor het 

beheer van de visserij en andere rijkdommen.  

Daarom hebben het Institute for European Environmental Policy (IEEP) en de Natural Resources 

Defense Council (NRDC) een gezamenlijk project „Transatlantic Platform for Action on the Global 

Environment (T-PAGE)‟ opgericht.
138

 T-PAGE voorziet in een platform waar gedebatteerd kan 

worden om de dialoog en uitwisseling van ervaringen over de rol van MPAs in het behoud van 

mariene biodiversiteit te stimuleren tussen milieuorganisaties, academici en andere 

belangenorganisaties in de EU en de VS. Het project is mede gefinancierd door de Europese 

Commissie in het kader van een programma ter bevordering van de trans-Atlantische dialoog op niet-
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 Film: „The end of the line‟, 2009. 
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gouvernementele niveau. De trans-Atlantische uitwisseling van ervaringen om MPAs van concept naar 

werkelijkheid om te zetten en de lessen die zijn geleerd in de uitvoering ervan, zullen van onschatbare 

waarde zijn om het Europese debat vooruit te helpen. 

IEEP en NRDC publiceerden in het kader van hun gezamenlijk project T-PAGE in 2008 een rapport 

over MPAs in Europa en de VS.
139

 Samen hebben ze verschillende beleidsvormen geanalyseerd met 

betrekking tot de mariene beschermde gebieden. Het rapport bevat een aantal uitslagen die tijdens de 

loop van het project verkregen zijn, overzichten van wetgeving, acties ondernomen in de EU en de VS 

om MPAs aan te wijzen en een aantal case studies uit de EU en de VS. 

In het kader van het project werd van 15 tot 16 mei 2008 een conferentie gehouden in Brussel. Tijdens 

deze conferentie waren de deelnemers het erover eens dat, ondanks de wettelijke verplichtingen om 

MPAs in te voeren, de implementatie in werkelijkheid een voortdurende uitdaging blijft. Wat de 

kwestie van het verwerven van steun voor de oprichting van netwerken van MPAs betreft, hebben 

ervaringen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aangetoond dat het moeilijk is een beste 

aanpak voor te schrijven want zowel de top-down (de overkoepelende instantie legt regels op) en 

bottom-up aanpak (aanwijzing van MPAs door lokale overheden) is succesvol gebleken telkens in 

andere omstandigheden. Het gebrek aan wetenschap vertraagt de verdere uitvoering van MPAs en het 

voorzorgsprincipe moet toegepast worden bij de besluitvorming over de aanwijzing van MPAs en de 

uitvoering. De deelnemers benadrukten het belang van toezicht, evaluatie en handhaving. 

Om de ecologische uitdagingen in de Middellandse Zee dan weer het hoofd te bieden, pleit 

Greenpeace voor de oprichting van een netwerk zeereservaten dat 40 % van deze zee zou beslaan.
140

 

Het gaat zowel om reservaten op grote schaal op volle zee als om kleinere reservaten langs de kustlijn 

(Centraal-Middellandse Zee en Oost-Middellandse Zee). Ze zouden een groot deel van de mediterrane 

ecosystemen dekken, vooral de belangrijke voortplantingszones. De reservaten kunnen de natuurlijke 

rijkdom behouden (en soms herstellen) maar ook helpen de economische activiteiten opnieuw 

duurzaam te maken en de inkomsten van de kustbewoners opnieuw te verzekeren. Vandaag is slechts 

1% van de Middellandse Zee beschermd. 

Natuurlijk zijn ook deze mariene reservaten alleen niet de oplossing. Vissers en migrerende vissoorten 

blijven niet op één en dezelfde plaats, maar trekken ook naar gebieden die niet beschermd zijn. 

Daarom moet er tevens een efficiënte regeling komen waarbij deze onbeschermde gebieden worden 

gecontroleerd. Voor de Europese Unie kan het Gemeenschappelijk Visserijbeleid hierin soelaas 

brengen, als zij in een geïntegreerd maritiem beleid is opgenomen dat op hoog niveau de 

samenwerking tussen de verschillende verwante beleidsdomeinen bewerkstelligt. 
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Afdeling 3 Beperking van de visserijinspanning 

Visserijinspanning wordt berekend door de vangstcapaciteit te vermenigvuldigen met de 

visserijactiviteit van de vloot. In de EU wordt de vangstcapaciteit ofwel in tonnage (brutoton) 

waarmee inwendige volume wordt aangeduid, ofwel op het motorvermogen (in kilowatt) gemeten. De 

visserijactiviteit wordt dan weer uitgedrukt in het aantal dagen dat wordt doorgebracht op zee om te 

vissen (brutoton-dagen of kilowatt-dagen). 

De Commissie stelt dat het eigenlijk beter zou zijn de tijd die feitelijk aan het vissen zelf wordt 

besteed (dus de tijd dat het vistuig zich actief in het water bevindt) als indicator te gebruiken om de 

visserijactiviteit te meten. Maar dit brengt uiteraard meer moeilijkheden mee voor een doeltreffende 

controle.
141

 Ook wat betreft het systeem voor de meting en certificering van het motorvermogen stelt 

de Commissie in dezelfde mededeling een aantal gebreken. Zo kan een motor worden gecertificeerd 

met een vermogen dat veel lager is dan het maximale vermogen en dat dit moeilijk kan gecontroleerd 

worden. Vaartuigen maken ook vaak gebruik van het vermogen van hulpmotoren. De Commissie 

wenst dat in de bepaling van de vangstcapaciteit ook rekening wordt gehouden met deze hulpmotoren 

omdat dan, dankzij het groter vermogen met de hulpmotoren, grotere netten kunnen worden gebruikt 

en op grotere diepte kan worden gevist. 

Bij de controle van de visserijactiviteit speelt het logboek een essentiële rol. Het volgsysteem via 

satelliet (VMS) en de invoering van het elektronische logboek maken het mogelijk de visserijactiviteit 

nauwkeurig te controleren. 

De visserijinspanning kan enerzijds worden beperkt door grenzen te stellen aan de omvang van de 

uitvarende vloot en anderzijds door het aantal dagen te beperken dat deze op zee mag vissen.
142

 
143

 

Inspanningsbeperkingen zijn belangrijk in de strijd van de EU tegen overbevissing en worden daarom 

opgenomen in alle meerjarenplannen voor uitgeputte visbestanden. 
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Afdeling 4 Gesloten visgebieden en gesloten vistijden of –seizoenen 

Sommige soorten verzamelen tijdens de paaitijd in grote getale in bepaalde gebieden. Ook 

„kinderkamergebieden‟, waar in bepaalde perioden volop jonge vis aanwezig is, zijn bijzonder 

kwetsbaar. Om deze soorten te beschermen worden gesloten gebieden aangeduid waar niet gevist mag 

worden. Zo‟n gebied wordt een „box‟ genoemd. Niet alleen de soorten waarop gevist worden, worden 

op deze manier beschermd, maar ook andere soorten in het gesloten gebied. De perioden en de 

grenzen van het  gebied moeten duidelijk en strikt vastgelegd worden om resultaat te boeken. 

 

Afdeling 5 Ecolabels, milieukeurlabels 

De groei van ecolabels voor visproducten de laatste jaren beantwoordt aan de opkomende vraag van de 

consument en organisaties die visproducten van een „betere visserij‟ willen. Consumenten moeten 

eisen te weten wat ze kopen, waar hun vis vandaan komt, of het om een bedreigde soort gaat, 

enzovoort. Kennis = macht 

Maar het is niet simpel een krachtig, allesomvattend en geloofwaardig ecolabel op te richten voor de 

complexe vangst van wilde vissoorten.  

Op de verpakking van vis staan diverse logo's. Een aantal daarvan zijn keurmerken en geven garanties 

op een specifiek gebied, zoals biologische kweek, duurzame visserij of milieuvriendelijke visserij. 

Andere logo's geven alleen informatie. Voorbeelden van keurmerken zijn:  

- Het Marine Stewardship Council keurmerk (MSC).
144

 MSC is een internationale non-

profitorganisatie die een keurmerk geeft aan duurzaam gevangen vissoorten en zo de 

overbevissing in de oceanen wilt tegengaan. Het is het eerste certificaat waarin de richtlijnen 

van de FAO verwerkt zijn.
145

 Niet alleen engageren bedrijven met een MSC-certificaat zich 

ertoe zich op zee aan strenge milieunormen te houden, ze moeten het hele proces tot de 

aankoop door de consument ook transparant houden;  
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- Naturland keurmerk (Duits)
146

; 

               

- Soil Association keurmerk (Engels)
147

; 

               

- Waddengoud keurmerk, Milieukeur (beiden Nederlands)
148

; 

 

 

 

 

 

 

- Belfish.be kwaliteitslabel. (Belgisch)
149

. 

           

 

De milieubelasting van een vissoort hangt af van het land van herkomst, het vangstgebied en de 

productiemethode. Of vis milieuvriendelijk is, hangt daarom niet af van kweek of wildvangst, maar 

van de totale „milieuscore‟. Bij wilde vis telt onder andere de vraag of de soort met uitsterven bedreigd 

is en de visserijmethode. Bepalend voor de „milieuscore‟ van kweekvis zijn onder meer de 

hoeveelheid wilde vis die nodig is voor visvoer, de milieuvervuiling door diergeneesmiddelen in het 

water en het energieverbruik bij de kweek. Steeds meer kwekerijen brengen biologische vis op de 

markt: zalm, forel, kabeljauw en garnalen. Biologische viskweek garandeert goede 

kweekomstandigheden en heeft minimumnormen voor dierenwelzijn. 
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„De Viswijzer‟ van Stichting de Noordzee en het Wereld Natuur Fonds (WNF) helpt bij het kiezen 

voor verantwoorde vis.
150

 Op deze infofiche staat welke vis het MSC keurmerk draagt, welke vis een 

„prima keuze‟ is om aan te kopen (niet overbevist, zorgvuldig gekweekt, minimale schade aan de 

natuur), tweede keuze is (problemen met kweek of visserij) en welke best niet gekocht worden (wordt 

overbevist of de manier van kweken/vangen is te belastend voor de natuur). 

Naast de officieel erkende keurmerken, heb je ook nog particuliere labels van de visserij. Zoals 

„Dolfijn Vriendelijk Gevangen‟ tonijn bijvoorbeeld.  Er zijn diverse variaties en ze staan op bijna alle 

blikjes tonijn. Helaas is de regeling vrijwillig en ontbreekt een waterdichte controle. 

In Europa is de meeste tonijn in blik bovendien skipjacktonijn. Daarbij speelt het 

dolfijnprobleem niet en is het label hiervoor dus overbodig. 

 

 

Het management adviesbureau „Accenture‟ heeft in opdracht van het (WNF) een onderzoek gevoerd 

naar certificeringprogramma‟s voor duurzaamheid van en ecolabels voor wilde vis en producten van 

wilde vis.
151

 Uit deze studie bleek het MSC naar voor te komen als het beste van alle onderzochte 

programma‟s.  

Accenture vergeleek en classificeerde zeven certificeringprogramma‟s aan de hand van een reeks 

criteria opgesteld door WNF, die bepalend zijn wil men duurzame visserij ondersteunen en het 

vertrouwen in de ecolabelling vergroten. MSC voldeed aan ruim 95% van de eisen van deze criteria. 

Alle andere geëvalueerde programma‟s - Naturland, Friend of the Sea, Krav, Agreement on the 

International Dolphin Conservation Program (AIDCP), MEL-Japan en Southern Rocklobster - 

schieten tekort op hun bijdrage aan duurzame visserij en gezonde oceanen. 

De criteria die voor de evaluatie zijn gebruikt, zijn gebaseerd op: 

- Richtlijnen voor  toekenning van ecolabels van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 

Verenigde Naties (FAO) uit 2005 die als minimum standaard worden aanvaard
152

; 

- standaarden die de Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) 

heeft ontwikkeld; 

- en richtlijnen van het WNF voor een visserijbeleid gebaseerd op gezonde ecosystemen.  

De studie was enkel een evaluatie waarbij de programma‟s tegenover elkaar werden gezet, gebaseerd 

op wat zij beweren, en niet een onderzoek naar hun werkelijke prestaties. 

Een eerste deel van de evaluatie ging over het bestuur, de structuur en de procedures binnen de 

programma‟s; een tweede deel de inhoud en kwaliteit van de standaarden die de programma‟s 

                                                      
150

 Zie http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/oceanen_en_kusten/viswijzer__kies_duurzame_vis/. 
151

 Studie: Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and Seafood 

Ecolabels, een onafhankelijke beoordeling door Accenture Development Partners (ADP), december 2009, 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?uNewsID=186161. 
152

 “Guidelines on Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Marine Capture Fisheries” (FAO, 2005), 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0116t/a0116t00.pdf.  

http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/oceanen_en_kusten/viswijzer__kies_duurzame_vis/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?uNewsID=186161
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0116t/a0116t00.pdf


69 

 

hanteren. Het eerste deel bestond uit drie onderwerpen die werden onderzocht: de standaard 

instellingen, de organisatie van de verwerving van een certificaat en de procedure voor de verwerving 

van een certificaat. Het tweede deel had ook drie onderverdelingen: de ecologische criteria, het 

visserijbeleidsysteem en de traceerbaarheid. 

 

 

Bron: http://assets.panda.org/downloads/accenture_report_summary_low_res.pdf 

 

Volgens het rapport zijn er substantiële verschillen in transparantie, beschikbaarheid van informatie en 

structuur tussen de verschillende certificeringprogramma‟s. De studie toonde aan dat ecolabels en de 

andere programma‟s voor duurzame visserij goede basisprincipes hebben om een ecologisch duurzame 

visserij en beleid aan te moedigen. Maar het MSC is het enige programma dat op zo‟n manier 

gestructureerd wordt, dat het de grootste impact heeft op de duurzaamheid van visbestanden en 

mariene ecosystemen zelf.  

Een andere vaststelling was dat, behalve MSC, ecolabels niet aan alle zes de onderdelen genoeg en 

evenveel aandacht besteden om een duurzame visserij te ondersteunen. Behalve de MSC schieten alle 

beoordeelde programma‟s nogal tekort wat betreft transparantie en informatieverschaffing. Dit roept 

vragen op over de geloofwaardigheid van deze labels in verband met hun algehele bijdrage aan een 

doelmatig visserijbeheer en duurzaamheid. Er zijn over de hele linie nog verbeteringen nodig willen 

alle ecolabels voor vis ook echt waarmaken wat ze beloven. 

 

http://assets.panda.org/downloads/accenture_report_summary_low_res.pdf
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Bron: http://assets.panda.org/downloads/accenture_report_summary_low_res.pdf 

 

 

Afdeling 6 Op rechten gebaseerde beheerinstrumenten in de visserijsector 

Alle beheersystemen ter wereld werken met één of andere vorm van rechten die de toegang tot en/of 

het gebruik van de visbestanden regelen. Zo ook het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het GVB 

voorziet onder meer in de toekenning van nationale vergunningen en quota, in de beperking van het 

aantal „zeedagen‟ voor bepaalde visserijtakken en in diverse maatregelen om de vlootcapaciteit te 

beperken. 

In de beheersystemen die momenteel in de Europese Unie worden toegepast, zijn de transparantie, de 

efficiëntie en in sommige gevallen de coherentie zoek, wat de economische moeilijkheden in de 

visserijsector nog vergroot. In een mededeling van 2007 gaat de Commissie na welke beheeropties 

geschikt zijn om het visserijbeheer efficiënter te maken en tegelijk bij te dragen tot het bereiken van de 

basisdoelstellingen van het GVB.
153

 Zij focust zich hier voornamelijk op „op rechten gebaseerd 
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beheer‟ (RGB). De Commissie stelt voor met de lidstaten en de visserijsector een discussie aan te gaan 

die "pragmatisch, transparant en succesvol" moet zijn. 

Een op rechten gebaseerd beheersysteem omvat elk systeem dat individuele visserijrechten toewijst 

aan vissers, vissersschepen, ondernemingen, coöperaties of visserijgemeenschappen. Dergelijke 

systemen, die in elk regime van visserijbeheer wel in één of andere vorm bestaat, bepalen in wezen de 

rechten op het gebruik van visbronnen. Visserijrechten hebben een economische waarde en kunnen 

worden verhandeld. 

6.1 Mededeling van de Europese Commissie, Verslag en Resolutie van het Europees Parlement 

in verband met op rechten gebaseerde beheerinstrumenten in de visserijsector 

Hierna volgt een samenvatting van wat tot nu toe aan de orde is gekomen in de debatten, studies, in de 

mededeling van de Europese Commissie van 2007, het verslag van het Europees Parlement van 2008 

en haar resolutie van 2008 in verband met deze kwestie.
154

 

In 2007 is de Commissie een discussie gestart over op rechten gebaseerde beheerinstrumenten, en dit 

als voorafgaande stap voor de noodzakelijke verandering van het bestaande beheerbeleid.
155

 

Belanghebbenden hebben hiertoe bijdragen opgemaakt. Er zijn studies verricht naar mogelijke RGB 

voor de EU. Ook de Europese Commissie heeft een verslag uitgebracht naar aanleiding van een 
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onderzoek naar bestaande RGB in Europa en welke praktijken de „beste praktijken‟ zouden zijn voor 

de EU.
156

 Hoewel de formele einddatum van het debat al gepasseerd is, wordt het debat op vraag van 

het EP, nog steeds voortgezet. 

De huidige beheersystemen voor de visvangst in de EU, concreet zijn dit de TAC regelingen en quota, 

bieden geen antwoord op de problemen van de visvangst. Daarom moeten verbeteringen aan de 

systemen en het GVB in het algemeen worden toegebracht. 

Biologische rijkdommen van de zee zijn een gemeenschappelijk openbaar goed. Daarop kan men in 

principe geen eigendomsrechten laten gelden. De betreffende rechten moeten daarom volgens het EP 

niet gezien worden als eigendomsrechten, maar als een soort vruchtgebruik of oogstrecht, dat aan 

passende beperkingen is gebonden. 

In vele lidstaten bestaan de facto al markten in visserijrechten. De economische waarde van deze 

rechten is soms aanzienlijk en kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van de visserijsector. 

Daarom zou in de EU een systeem moeten opgezet worden dat ertoe bijdraagt deze economische 

waarden te formaliseren in de vorm van individuele visserijrechten. Deze formalisering van de rechten 

zou de transparantie, de rechtszekerheid en uiteindelijk ook de economische efficiëntie van de vissers 

ten goede komen. De lidstaten die deze RGB systemen zelf reeds toepassen, hebben al positieve 

resultaten geboekt. Zo dragen deze systemen bij tot de vermindering van de vangstcapaciteit van de 

vloot en daardoor doen zij de visserijdruk afnemen, wat een basisdoelstelling is van het GVB. 

Er zijn echter wel moeilijkheden die zouden moeten overwonnen worden bij het verschuiven van de 

huidige beheersystemen, die verschillen van land tot land, naar één enkel systeem, of dat nu bereikt 

wordt door harmonisering van de werkwijzen van de verschillende lidstaten of door het regelen ervan 

op communautair niveau. Zo zijn er bijvoorbeeld negatieve effecten die de introductie van individuele 

overdraagbare quota en andere vormen van toegangsrechten op communautair niveau met zich kunnen 

meebrengen voor: 

- Het principe van de relatieve stabiliteit. Dit beginsel heeft tot doel bij de verdeling van de 

vangstmogelijkheden over de lidstaten, een voorspelbaar aandeel in de bestanden voor elke 

lidstaat te garanderen. Als een communautair RGB systeem ingesteld zou worden, waarin de 

visserijrechten vrij tussen de lidstaten kunnen worden verhandeld, blijft er van dit streven naar 

voorspelbaarheid niet veel meer over; 

- De concentratie van de eigendom van zulke rechten. Door de overdraagbaarheid van de 

rechten, kunnen door een grootschalige aankoop van rechten, concentraties zich voordoen met 

betrekking tot het quotumbezit, de geografische verdeling van de visserijactiviteit en de 

samenstelling van de vloot. Voor de kleinschalige visserij kan dit zeer ernstige gevolgen 

hebben, aangezien zij niet zijn opgewassen tegen de kapitaalkrachtigere industriële visserij. 

Om het risico op concentraties tegen te gaan, kunnen RGB systemen worden ontworpen met 
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een ontradend effect op concentraties boven een bepaalde drempel, zodat het geografische 

evenwicht van de visserijactiviteiten wordt behouden en het huidige culturele, sociale en 

professionele weefsel grotendeels kan gehandhaafd blijven. Voor de kleinschalige en de 

ambachtelijke visserij zou een afzonderlijke regeling moeten worden uitgewerkt, ofwel 

volgens criteria die met de geografische afstand van de kust te maken hebben, ofwel door hen 

een deel van het quotum te reserveren; 

- De aanvaarding van individuele landen van een eenvormig RGB systeem. Vanuit gewoonte en 

traditie hebben sommige landen vragen bij het feit dat toegangsrechten tot openbare 

hulpbronnen zouden worden afgestaan ten gunste van particuliere belangen. Daarenboven 

moeten deze rechten worden ingepast in de zeer uiteenlopende rechtskaders van de lidstaten; 

- De eerste toewijzing van de visserijrechten en de geldigheidsduur van die rechten. Op basis 

van welke criteria wordt bepaald welke vloot hoeveel krijgt? 

- Roofbouw („highgrading‟) en teruggooi. Als een visser persoonlijke rechten krijgt op een deel 

van de TAC, dan zal hij zijn rechten ten volle willen benutten. Hij zal vis willen vangen die 

voldoet aan zijn hoogste verwachtingen, zodat hij er op de markt een goede prijs voor krijgt. 

De vis die hij vangt en die niet aan deze eisen voldoet (als de vis bijvoorbeeld te jong of te 

klein is), zal hij terug overboord gooien. Hij zal dit blijven doen totdat hij voldoende grote 

volwassen exemplaren heeft en hij het plafond van zijn visrechten heeft bereikt. Deze 

verkwistende praktijk noemt men roofbouw. 

Voordat enige stap in de richting van een eenheidssysteem gezet wordt, moeten eerst duidelijke en 

haalbare oplossingen voor deze problemen onderzocht en gevonden worden. Sowieso dient een 

afdoend handhaving- en controlesysteem te worden opgezet om een RGB systeem in zijn opzet te 

laten slagen. 

De positieve effecten van RGB systemen die nu al kunnen aangehaald worden, zijn: 

- Een rationeler beheer. Degenen die de rechten bezitten, zijn onmiddellijk verantwoordelijk 

voor het beheer en de inachtneming van de algemene regels. Dit resulteert over het algemeen 

in een bedrijfsactiviteit met grotere ondernemingszin, die minder afhankelijk is van advies, 

bemiddeling en financiering van overheidswege; 

- Een eenvoudigere controle. In de vissersvloten die het systeem toepassen, zijn de schepen die 

bepaalde rechten bezitten, nauwkeurig aanwijsbaar; 

- Minder teruggooi als men het bekijkt vanuit het standpunt dat vangstrechten op soorten waar 

geringere quota beschikbaar zijn, gekocht kunnen worden; 

- Een rendabelere gebruikmaking van de vloot. Door verwijdering van de oudere en minder 

doeltreffende schepen, vermindert de vangstcapaciteit van de vloot. 

Het EP is van mening dat dergelijke systemen, als ze goed zijn ontworpen, de economische efficiëntie 

kunnen stimuleren. Het zal nog altijd nodig blijven om instandhoudingdoelstellingen na te streven via 

diverse maatregelen voor visserijbeheer, bijvoorbeeld via quota, maar het formaliseren van de 

visserijrechten kan de samenleving helpen om deze doelstellingen te bereiken, en dit op een 

kostenefficiëntere manier. Economische duurzaamheid leidt op langere termijn ook tot meer 
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biologische duurzaamheid, aangezien een goed functionerend RGB systeem het belang dat de vissers 

in de industrie hebben bij de duurzaamheid van de natuurlijke hulpbronnen, alleen maar zal verhogen. 

De mededeling van de Commissie, het verslag, de ontwerpresolutie en de uiteindelijke resolutie van 

het Europees Parlement komen allemaal op hetzelfde neer. Een mogelijke invoering van op rechten 

gebaseerde beheerinstrumenten moet besproken worden. Zeker in het licht van de huidige hervorming 

van het GVB. In bedenking 81 van de „ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het 

groenboek over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid‟ dringt zij er bij de Europese 

Commissie op aan om “zorgvuldig de mogelijkheid te onderzoeken om nieuwe beheersmodellen voor 

de visserij aan te nemen die een aanvulling op de totaal toegelaten vangst en het quotasysteem 

vormen” en meent zij dat er “vrijwillige regelingen voor gebruikmaking van overdraagbare 

visrechten door industriële vloten ingevoerd kunnen worden en dat eventuele overconcentratie van 

rechten met vrijwaringsclausules te voorkomen is”.
 157

 Zij dringt ook aan dat de Commissie 

onderzoekt “welke veranderingen het princiep van relatieve stabiliteit moet ondergaan, en vooral hoe 

bevolkingsgroepen aan de kust die sterk van de visvangst afhankelijk zijn, bij de verdeling van de 

rijkdom voorrang kunnen krijgen”. In bedenking 82 van hetzelfde verslag stelt het EP dat een effectief 

„geen-teruggooibeleid‟ en een vereenvoudiging van de huidige administratieve en controleprocedures 

nodig zijn opdat beheersystemen goed zouden functioneren. Elk nieuw beheersmodel moet op de 

bestaande regelingen voort bouwen, die op relatieve stabiliteit berusten (bedenking 83). In bedenking 

76 verzet het EP zich tegen een eenvormig beheermodel voor de visvangst van de hele EU en vraagt 

zij om de specifieke kenmerken van de verschillende Europese zeeën in aanmerking te nemen. 

6.2 Individuele visquota 

Territoriale gebruiksrechten, vangstquota op basis van gemeenschappen, individuele overdraagbare 

quota en individuele overdraagbare inspanningsquota zijn vier voorbeelden van op rechten gebaseerde 

beheersystemen. Hieronder wordt verder ingegaan op het systeem van individuele overdraagbare 

quota.
158

 

„Individuele visquota‟ (IFQ, komt van „Individual Fishing Quota‟), ook gekend onder de naam 

„individuele overdraagbare quota‟ (ITQ, komt van „Individual Transferable Quota‟), zijn één vorm van 

beheersystemen. Ze zijn een soort toelating om een bepaalde hoeveelheid van een welbepaalde 

vissoort binnen te halen. Wetenschappers bepalen de TAC van een bepaalde vissoort. Onder de vorm 

van IFQ ontvangen vissers rechten op een deel van de TAC. Na de toewijzing van de quota kunnen ze 

ofwel opgevist, gekocht, verkocht of verhuurd worden. 

Door delen van de TAC toe te wijzen aan individuele vissers of vloten, valt de stimulans om deel te 

nemen aan de stormloop om vis weg. Dit zou de overkapitalisatie van de vissersvloten verminderen (je 
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hebt niet meer de snelste en sterkste boot nodig), de veiligheid verbeteren (bij slechte 

weersomstandigheden blijft men rapper aan wal) en de visvangst over het gehele seizoen verspreiden 

(men moet niet in een beperkt aantal dagen zijn quota voldoen). Dit laatste leidt op zijn beurt tot een 

hogere marktwaarde van de vis, aangezien grote hoeveelheden vis niet reeds aan boord van het schip 

ingevroren moeten worden omdat men in één keer heel veel vangt. 

Een absolute voorwaarde voor de toepassing van een systeem aan de hand van ITQ is wel dat alles 

zeer goed en correct geregeld is. Anders kunnen bijvoorbeeld bij de toewijzing van ITQ vragen rijzen 

naar de manier waarop ze worden toegekend. Krijgen vissers die al een tijdje in het vak zitten, een 

aandeel in de visserijrechten, evenredig naar wat ze normaal altijd gevangen hebben, ook al was dit op 

een niet duurzame wijze? En wat met de nieuwe generatie vissers die zich in de sector willen begeven, 

hoe wordt hun aandeel dan bepaald?  

Een tweede bedenking dat men kan maken bij dit systeem, is opnieuw dat de eeuwenlange traditie van 

kleine vissersgemeenschappen verloren zou kunnen gaan, met alle sociale gevolgen van dien, omdat 

grote industriële vloten het geld en macht hebben om kleinere schepen uit te kopen. 

Een derde scenario dat zich kan voordoen is die van roofbouw („highgrading‟) waarbij een visser die 

maar een beperkt aantal vis kan vangen onder het systeem van de ITQ, en dus enkel de beste vis aan 

boord zal willen houden om er de hoogste prijs voor te kunnen krijgen. De vis die niet voldoet aan zijn 

verhoogde eisen (te kleine of te jonge vis), wordt terug overboord gegooid en dit zolang de visser zijn 

quota niet heeft bereikt. Het is evident dat dode of stervende vis overboord gooien, een grote impact 

heeft op de visbestanden en niet bijdraagt tot een duurzame visserij. Een manier om deze verspillende 

praktijk tegen te gaan, is bijvoorbeeld grenzen stellen aan de bijvangst of selectievere en minder 

schadelijke vistuig en -technieken verplichten.  

Een studie in 2008 heeft op grote schaal onderzocht of een beheersysteem aan de hand van ITQ kan 

voorkomen dat de visbestanden verder ineenstorten.
159

 Costello, Gaines en Lynham hebben een 

wereldwijde database van 11135 commerciële visserijen opgemaakt en bekeken welke van die 

visserijen zo‟n systeem van visserijaandelen tussen 1950 en 2003 hadden ingesteld. Deze database 

vergeleken ze dan met de database die Worm toepaste in een studie van 2006 waarin hij aantoonde 

dat, als er niets zou veranderen, alle visbestanden ineengestort zullen zijn in 2048.
160

 

Ze kwamen tot de vaststelling dat tegen 2003, het aantal ineengestorte visbestanden van 

visserijgemeenschappen die een beheersysteem aan de hand van ITQ toepasten, maar de helft was van 

het aantal ineengestorte bestanden in gemeenschappen waar zo‟n systeem niet werd toegepast. Vooral 

in de late jaren 1970 kwam een verhoogde tendens op gang om ITQ in te voeren. Vóór deze periode is 

in de studie duidelijk te zien, dat de visbestanden van gemeenschappen die eerst geen ITQ systeem 

toepasten en dan later wel, eenzelfde neerwaarts traject vertoonden als in de gemeenschappen die tot 

op heden geen ITQ systeem hebben ingevoerd. 
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De studie vermeldt wel nog dat, als men maximale voordelen wilt halen uit een beheersysteem aan de 

hand van ITQ, tevens een passende institutionele ecologische, economische en sociale hervorming 

nodig is. Zoals eerder al opgemerkt, zijn immers niet alle toepassingen van zo‟n systeem even 

succesvol. In sommige gevallen zijn nog steeds negatieve tendensen merkbaar, bijvoorbeeld: TAC die 

te hoog zijn ingesteld, vis die in gebieden overbevist wordt waarvoor geen TAC is voorzien, een lakse 

handhaving, enzovoort. Als men wilt dat de aanpak via ITQ slaagt, moet er effectieve controle en 

handhaving zijn, wat in de visserijsector een hele uitdaging blijft.
161

 

Niettemin suggereren de bevindingen dat als op rechten gebaseerde systemen op een juiste manier 

mondiaal zouden ingevoerd worden, de visbestanden de mogelijkheid zouden hebben om terug 

substantieel toe te nemen. En daarmee dus ook de winsten van de sector.  
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

Europa wilt van haar visserijsector opnieuw een aantrekkelijke sector maken, waar jonge mensen 

toekomst in zien en er een boeiende en zekere carrière in willen uitbouwen. De visserijsector levert nu 

eenmaal een belangrijke bijdrage aan voedselvoorziening voor de Europese burger en aan de 

werkgelegenheid in Europese kustgebieden. Maar om nieuwe werkkrachten aan te trekken, moet er 

eerst en vooral een veilige toekomst van de sector gewaarborgd worden. Ook de vissers in Europa 

hebben recht op zekerheid, erkenning en een billijke beloning en daarvoor moet het GVB doeltreffend, 

eenvoudig en rechtvaardig worden, zowel voor de sector, als voor de burger, als voor de natuur. 

Er moet opnieuw meer vis beschikbaar zijn voor de vissers, het aanbod aan hoogwaardige 

eiwitbronnen uit de EU moet voor de consumenten terug toenemen en de bevolking van kustgebieden 

moet de vruchten kunnen plukken van een gediversifieerde economie. 

Verantwoordelijkheid moet opgenomen worden. Niet alleen door politici, maar ook door de 

consumenten en de visserijindustrie. Willen zij dat vis binnen een aantal jaar nog steeds een 

belangrijke voedingsbron uitmaakt, dan moeten de politici zich verantwoordelijk gedragen wanneer zij 

beslissingen nemen in verband met het beheer van de visserij, moeten de consumenten hun 

eetgewoonten aanpassen door voor duurzaam gevangen of gekweekte vis te kiezen, en moet de 

visserijindustrie zelf ook de regels naleven die hen worden opgelegd en de vangstcapaciteit van de 

vissersvloot verminderen. 

Een tegenargument dat vaak naar voren wordt geschoven, is dat grote veranderingen de mensen te veel 

zouden aantasten in hun levensonderhoud. Maar door niets of te weinig te doen, verdwijnt juist deze 

mogelijkheid voor de vissers en de andere personen in de sector om te voorzien in hun 

levensonderhoud! 

Veel wetenschappers blijven optimistisch en brengen nog altijd een „boodschap van hoop‟ naar buiten. 

We zijn volgens hen nog steeds niet op het punt gekomen in de geschiedenis waar we de toekomst niet 

meer kunnen veranderen. Maar dan moet wel nú gehandeld worden!  

Het gaat hier om een collectieve verantwoordelijkheid. Het probleem is op te lossen, we hebben niet 

nog meer kennis nodig dan we nu al hebben. 

Het zal echter wel nog veel meer inspanning vergen dan nu al wordt geleverd. Vooral rationele 

beslissingen moeten genomen worden. Wetenschappers zijn er om iets van te leren. Hun studies zijn er 

om iets duidelijk te maken. Zoals het er nu voor staat (TACs die te hoog worden vastgesteld, quota die 

blijven overschreden worden, de illegale en oneerlijke vispraktijken die niet of niet hard genoeg 

worden aangepakt, …) ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. 

De visserij in Europa is een zinkend schip. Wilt zij aan de oppervlakte blijven, dan moet de huidige 

hervorming alles uit de kast halen om een - deze keer werkelijk - doeltreffend beleid te realiseren. 
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Het beste scenario voor de dierenwereld, is dat de visserij afgeschaft wordt. Dan zou het marien leven 

en haar ecosystemen weer helemaal kunnen herleven. De visbestanden zouden hun aantal weer op een 

gezond niveau kunnen brengen. Maar natuurlijk is dit ondenkbaar voor de mens. De visserij is een 

traditie die al eeuwen oud is. Het is onvoorstelbaar dat een wereld zou bestaan waarin niet wekelijks 

nog vis op het menu staat. Bovendien zou het onvoorzienbaar grote sociale en economische gevolgen 

hebben. In sommige landen draait de economie zelfs helemaal rond de zeevisserij.  

Zoals besproken, is ook de aquacultuur op zich geen oplossing. Mariene beschermde gebieden, 

beperking van de visserijinspanning, het gebruik van ecolabels, op rechten gebaseerde 

beheersystemen, individuele visquota, „total allowable catches‟, quota, voor alles valt iets te zeggen. 

Het is echter aan de personen die het beleid maken om de info die wetenschappers hen bieden, in een 

goed geharmoniseerd geheel te gieten. 

Alle verschillende actoren uit de wereld van de visserij moeten samen zitten, samen naar oplossingen 

zoeken, alle mogelijke systemen analyseren en dit alles met een goede onderlinge verstandhouding. En 

dit voor het te laat is! Het is een nemen en laten, ook in de wereld van de visserij. 
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