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Achtergrond
De kennisvraag betreft expertise-inbreng betreffende internationale aspecten van visserij,
visproductie en handel en valt binnen het beleidsthema: Bevorderen van coherentie Europese
Visserijbeleid. De kennis vraag is gerelateerd aan het interdepartementaal werkproces rond de
beleidsagenda voedselzekerheid die op onderdelen specifiek gericht is op de rol van overheden,
kennis instellingen en het bedrijfsleven in relatie tot voedselzekerheid en oceanen. De beleidsagenda
voedselzekerheid is van internationaal belang en gericht op betere voedselzekerheid, duurzaam
beheer en benutting van aquatische hulpbronnen en economische ontwikkeling in partnerlanden. De
conclusies en aanbevelingen van de World Summit on Oceans onderstrepen de noodzaak voor
gezamenlijke acties en een coherent internationaal beleid gericht op de zekerstelling in de toekomst
van vis en voedselzekerheid.

Specifieke Beleidscontext
Met de acceptatie van het nieuwe EU visserijbeleid (CFP), inclusief de Externe Dimensie, is een
belangrijke accentverschuiving in de Europese visserijpolitiek opgetreden: van ‘vis voor Europa’ naar
economische ontwikkeling van de visserij sector in de partnerlanden. Gezien de uitzonderlijke
bijdrage van vis aan voedselzekerheid voor brede lagen van de bevolking van zowel Azië als Afrika en
de wereldwijd sterk toegenomen vraag naar en handel in vis, is internationale afstemming en
samenwerking met de visserij sector en regionale organisaties als NEPAD ( New Partnerships for
Africa’s Development ) en IGAD ( Inter Governmental Authority on Development ) vereist om tot een
consistent en coherent beleid te komen. Ter onderbouwing van het Nederlandse standpunt inzake
internationale visserij, de EU visserij akkoorden en de inbreng bij de EFDAN zijn de volgende
kennisvragen gesteld :
A. Inventarisatie en rapportage over de stand van zaken mbt de externe dimensie marine
hulpbronnen, visserijbeleid, afstemming binnen de EU en internationaal visserij beleid en de invloed
daarvan op vis-voedselzekerheid in regio’s die voor hun eiwit voorziening afhankelijk zijn van vis.
B. Inzicht en overzicht met betrekking tot de Nederlandse overheidsbijdrage in het kader van de EU
visserij beleid en akkoorden in West Afrika, in termen van capaciteit opbouw, ondersteuning van de
CRSP (La Commission Sous-Régionale des Pêches) en EU samenwerking.
C. Actualisering van de website www.cofish.org
D. Inhoudelijke voorbereiding van de agendapunten van de EFDAN bijeenkomst.

Realisatie
-

WUR-CDI heeft specifieke internationale kennis en ervaring met betrekking tot de vis sector
en voortbouwend op internationale kennisnetwerken is deze kennis functioneel ingezet om
coherentie in het Nederlandse beleid te bevorderen in internationale processen waar het
onderwerp vis en voedselzekerheid prominent op de agenda staat.
Ter invulling van de kennis vraag zijn concrete vragen en verzoeken van Min EZ beantwoord,
is achtergrond documentatie opgestuurd, zijn 2 bijeenkomsten met WB delegaties
voorbereid en werd actief deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten georganiseerd op /
door Min EZ op het vlak van oceanen en aquacultuur. Op verzoek van Min EZ zou er in het
najaar een kort seminar worden gehouden waarin een beeld zou worden geschetst van de
bijdrage van Nederland aan de ontwikkeling / verbetering van de visserij en visteelt in derde
wereld landen. Door tijdsdruk kon deze bijeenkomst nog niet plaats vinden.

-

Er wordt jaarlijks visserijoverleg gevoerd in de EFDAN bijeenkomsten ( European Fisheries
Development Advisers Network). In toenemende mate nemen organisaties als FAO, WB,
NEPAD en vertegenwoordigers uit Afrikaanse visserijnaties aan deze bijenkomsten deel. In
het kader van het bevorderen van coherentie Europese Visserijbeleid, inclusief de externe
dimensie / visserijakkoorden, is deelname van Nederland aan de EFDAN bijeenkomsten
gewenst. Met de institutionele veranderingen binnen het ministerie EZ, verminderde de
aandacht voor internationale aspecten van de visserij en kwam deelname van Nederland aan
de EFDAN bijeenkomsten op een laag pitje te staan.
WUR CDI heeft door de jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de EFDAN
bijeenkomsten. In de aanloop naar de EFDAN vergadering is documentatie verzameld ,
geanalyseerd en resultaten daarvan opgestuurd ter ondersteuning van de Nederlandse
inbreng.

-

Daarnaast is de website www.cofish.org vernieuwd en geactualiseerd Op deze website
staan de rapportages van de EFDAN bijeenkomsten . De website wordt regelmatig
bijgewerkt dan wel automatisch geactualiseerd via links met relevante websites en regionale
nieuwsbrieven.

