
 
 
 
 
 
 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitiet 
Tav.  Minister Carola Schouten 
Bezuidenhoutseweg 73  
2594 AC Den Haag 
 
 
 

Amsterdam, 26 juni 2018 
 
 
Betreft: Invoering van de aanlandplicht voor de Nederlandse vloot 
 

Geachte Minister Schouten,   

In 2013 is door alle lidstaten in de EU het herziene gemeenschappelijk visserijbeleid onderschreven. 

Daarin is toegezegd om het langlopende probleem van de discards in de Europese visserij aan te 

pakken door middel van de verplichting om alle gevangen vis aan land te brengen. Ook het 

toenmalig kabinet stond volledig achter deze maatregelen. Er is ook beloofd dat er gezocht zou 

worden naar innovatieve oplossingen die de ongewenste vangsten van jonge vis en kwetsbare 

bijvangstsoorten sterk zouden verminderen en voedselverspilling zou tegengaan.  

Papieren oplossingen in plaats van verbetering in zee 
Vijf jaar later moeten wij concluderen dat deze toezegging nog niet heeft geresulteerd in een 

significante verbetering in zee. De laatste cijfers van WMR over selectiviteit in de Nederlandse 

demersale vloot laten slechts een vermindering van discards van 4% ten opzichte van 2012 zien.  

Bovendien zien wij dat er in toenemende mate beleidsinstrumenten ingezet worden om de 

aanlandplicht minder problematisch te maken voor de visserijsector, in plaats van een gezamenlijke 

focus op innovatie en selectiviteit. Wij doelen hier specifiek op: 

- Het opheffen van de TAC voor schar en bot zonder alternatieve beheersmaatregelen vast te 

leggen. 

- Het opnemen van ‘problematische soorten’ zoals doornhaai en zeebaars op de verboden 

soorten lijst. 

- Het gebruik van voetnoten in de TAC en quota verordening voor specifieke soorten om 

bepaalde visserijen uit de aanlandplicht te halen.  

Deze maatregelen leiden er toe dat mortaliteit voor deze soorten niet langer wordt meegenomen in 

de vangstquota waardoor het risico ontstaat dat zij overbevist worden.  

Uitzondering schol in de Joint Recommendation 
In de recente Joint Recommendation van de Scheveningengroep aan de Europese Commissie heeft 

Nederland gepleit voor een tijdelijke uitzondering voor schol in de 80mm tongvisserij op basis van 

hoge overleving. De overlevingskans van schol ligt slechts tussen de 15 en 20 procent in dit 

vlootsegment.  

 

 



 
 
 
 
 

In aanloop naar het indienen van de Joint Recommendation gaf u aan met een robuust plan te willen 

komen voor daadwerkelijke verbeteringen in de vloot. Wij hebben destijds twee voorwaarden 

aangegeven die voor ons essentieel zijn voor ondersteuning van deze uitzondering: (1) het opstellen 

van kwantitatieve selectiviteitsdoelen en een plan om deze doelen te bereiken en (2) het opstellen 

van een robuust plan voor invoer van Fully Documented Fisheries (FDF) voor de hele tong vloot. In de 

huidige aanbevelingen zien wij deze voorwaarden niet terug. Wel staat er een toezegging om vóór 

31 oktober 2018 een roadmap op te stellen voor de invoering van FDF.  

Focus op selectiviteit en een robuust plan voor invoer Fully Documented Fisheries 
Wij willen er bij u op aandringen om selectief vissen de kern van het Nederlandse beleid te maken 

en zo een duurzame toekomst voor zowel vissers als de zee te garanderen. 

Wij vragen van u om vóór november 2018 met een concreet plan van aanpak te komen hoe de 

Nederlandse vissersvloot selectief kan worden. Voor ons begint selectiviteit bij de basis en daarom 

zouden ruimtelijke en temporele oplossingen hier een belangrijke rol in moeten spelen.   

Daarnaast willen wij u vragen om in de bovengenoemde roadmap een concreet plan uit te werken 

voor implementatie van FDF, inclusief Remote Electronic Monitoring, voor de gehele Nederlandse 

80mm kottervloot. 

Wij geloven dat er nog grote verbeteringen mogelijk zijn als alle betrokken partijen concrete 

afspraken maken en zich gezamenlijk inzetten voor duurzame innovatie om selectiviteit in de 

Nederlandse vloot te verhogen.  

Wij blijven hier graag met u over in gesprek en zien uit naar uw antwoord.  

 

Met vriendelijke groet,  

Christien Absil – Directeur, Good Fish Foundation 

Floris van Hest – Directeur, Stichting De Noordzee 

Pavel Klinckhamers – Advisor Oceans Campaign, Greenpeace Nederland 

Irene Kingma – Directeur, Nederlandse Elasmobranchen Vereniging 

Frederieke Vlek – Campagnecoördinator Nederland, Our.Fish 

Karin Schuijt – Directeur, Wereld Natuur Fonds 

BjØrn van de Boom – Hoofd public affairs, Natuurmonumenten 

 

 


