Mauritanië wil graag vis exporteren
De visserij is belangrijk voor Mauritanië. Het West-Afrikaanse land wil graag meer vis zelf aanlanden, verwerken en exporteren.
Maar de sector kan nog niet voldoen aan alle Europese voedselveiligheidseisen. Hans van der Kooi, projectmanager van het
publiek-private partnerschap visserij bij LNV, en Petra Spliethoff van Wageningen International, ondersteunen een project waarin
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.
organisaties als de IUCN en het WNF.
Doel van het partnerschap is vergroting van
de markttoegang van duurzaam gevangen vis
en visserijproducten vanuit Mauritanië, door
verbetering van de visserij en de kwaliteit
van vis. Duurzaamheid betekent dat bij het
visserijbeleid een goede afweging gemaakt
wordt tussen de gelijkwaardige componenten
van people, planet, profit. Die verbetering
kan, denkt Spliethoff, het land behoorlijke
economische groei en meer werkgelegenheid
opleveren.
Het project beschikt over een budget van een
miljoen euro van het Nederlandse ministerie
van Buitenlandse zaken en wordt – met geld
van het ministerie van LNV – met kennis
ondersteund door Wageningen International.
Bij de inzet van middelen uit andere bronnen
zoals geld dat Mauritanië krijgt ter compensatie voor het gebruik van haar viswateren wordt
aansluiting gezocht. Spliethoff geeft advies en
beleidsondersteuning bij de opbouw van capaciteit bij overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor beleid en controle op voedselveiligheid. Het is onder andere haar taak om
aan te wijzen waar dat nodig is in de keten.

Aanlanding van vis door traditionele vissers op het strand bij Nouakchott, Mauretanië.

Grote Nederlandse reders vissen al jaren ver
uit de kust van Mauritanië naar sardinella, en
betalen het land daar direct en via de EU een
compensatie voor. Maar de schepen kunnen
met hun vangst niet terecht in de Mauritaanse
havens Nouakchott en Nouadhibou. Ze lossen
hun vangst daarom in Las Palmas, op de
Spaanse Canarische eilanden en in andere
havens. Van daaruit wordt de vis verder verhandeld, voor een belangrijk deel naar andere
landen in West-Afrika. Daardoor gaat een deel
van de winst voorbij aan de Mauritaniërs.
Ook de Mauritaanse visserijsector, die minder

ver uit de kust vist, zou haar vangst graag
exporteren. Maar de verwerking van vis en de
controle op voedselveiligheid voldoen nog niet
voor alle vis, visproducten, schelp- en schaaldieren volledig aan Europese standaarden.
Werkgelegenheid
Drie jaar geleden is een project gestart
dat het publiek-private partnerschap tussen
Nederland en Mauritanië ondersteunt. De overheden van Nederland en Mauritanië werken
daarin samen met bedrijven, waaronder grote
Nederlandse reders, en maatschappelijke
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Ecologie
Meer export mag echter niet ten koste gaan
van de visstand. Bovendien wordt er, zegt
Spliethoff, op bepaalde soorten al te veel
gevist. Een tweede doel van het partnerschap
is dan ook een duurzaam beheer en benutting van mariene hulpbronnen in Mauritanië.
Daarom wordt ook onderzoek gedaan naar de
ecologie van de zee en de stand van de vis,
waar IMARES bij betrokken is. Spliethoff:
“Ook beleidsmakers van de overheid in
Mauritanië moeten de afweging gaan maken
tussen een aantrekkende markt en behoud
van het ecosysteem. En daarbij zorgen dat
de kansen die de visserij biedt niet in handen
van enkelen blijft.”
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