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Inleiding
Sinds 1 januari 1993 werken de vissers samen in beheersgroepen.
Zij zijn onderling overeenkomsten aangegaan voor een gezamelijk
beheer van hun individuele vangstrechten.
De samenwerking beoogt te komen tot betere economische
resultaten en een betere naleving van het stelsel van
vangstbeperkingen. Met de samenwerking is een begin gemaakt met
de uitvoering van de voorstellen van de Stuurgroep Biesheuvel
voor een beheerste visserij.
In december 1993 is de Tweede Kamer een eerste evaluatie
aangeboden (Kamerstukken II, 1993/94, 23400 XIV, nr. 36).
In het mondeling overleg van 17 maart 1994 heeft de toenmalige
vaste Commissie voor de Visserij mij verzocht om ruim voor het
verstrijken van de driejarige proefperiode van de
groepsvisserij de werking van het systeem nogmaals te bezien om
te kunnen beoordelen of het goed lijkt te functioneren. Bij de
beoordeling zou op dat moment bezien kunnen worden of
procedureel verder moet worden gewerkt aan de uitwerking van
het advies van de Commissie onderzoek verplichte sanering. Deze
evaluatie beoogt aan dit verzoek te voldoen. Door de
vraagstelling ligt het accent in deze evaluatie met name op de
naleving van de vangstbeperkingen door de beheersgroepen.
Een eindevaluatie van de werking van het systeem zal eind 1995
worden opgesteld en aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
In deze evaluatie zal eerst worden ingegaan op de situatie in
de visserij die aanleiding gaf tot het werk van de stuurgroep
Biesheuvel en de uitgangspunten voor het nieuwe systeem. Daarna
wordt ingegaan op de inhoud en de werking van het systeem tot
nu toe. Hierbij wordt aandacht besteed aan voor- en nadelen van
het systeem voor overheid en visserijbedrijfsleven,
ontwikkelingen op dit moment en verwachtingen voor de toekomst.
Nadat de huidige situatie in de visserij is vastgesteld, worden
conclusies geformuleerd.
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2.

Aanleiding tot Biesheuvel
In het rapport "Beheerst Vissen" van juni 1992 constateert de
Stuurgroep Biesheuvel dat de visserijproblematiek ingewikkeld
is. Als oorzaak wordt het karakter van de visserij genoemd dat
moeilijk is te verenigen met de noodzaak tot bescherming van de
biologische rijkdommen van de zee en het bevorderen van een
duurzame exploitatie. De overheid trachtte door middel van een
steeds uitgebreider stelsel van regels en controle de vissers
binnen de grenzen te houden van de vastgestelde hoeveelheden
die per vissoort en per vangstgebied zijn toegestaan.
Bij de vissers, handelaren en verwerkers bestond weinig begrip
voor het beleid en dit alles leidde tot een klimaat waarbij
ontwijk- en ontduikgedrag de toon gingen bepalen.
Overschrijdingen in achtereenvolgende jaren van contingenten,
nationale quota en zeedagen, veelvuldig indienen van onjuiste
vangstopgaven door vissers, het bestaan van zwarte en grijze
viscircuits en confrontaties tussen vissers en controleurs van
de Algemene Inspectiedienst (AID) bij de uitvoering van
controles waren het gevolg. De Nederlandse visserijsector kwam
ook in Brussel in een slecht daglicht te staan.
Oplossingsrichtingen
Herstel van vertrouwen tussen overheid en visserijsector is
door de Stuurgroep Biesheuvel aangegeven als de hoeksteen voor
de oplossing van de visserijproblematiek. Oplossingen zijn
gezocht in een herbezinning op het te voeren visserijbeleid en
een grotere eigen verantwoordelijkheid van het
visserijbedrijfsleven.
De herbezinning op het overheidsbeleid heeft plaats gevonden in
de Structuurnota Zee- en kustvisserij (Kamerstukken II,
1991/92, nr. 22611). Grotere eigen verantwoordelijkheid van het
visserijbedrijfsleven is door de Stuurgroep Biesheuvel
uitgewerkt in het systeem van de groepsvisserij.

3.

Uitgangspunten en korte omschrijving van het groepssvsteem
Bij het ontwikkelen van het systeem is een aantal
uitgangspunten geformuleerd. De belangrijkste worden hierna
genoemd.
Het systeem zal (op langere termijn) voor aanvoerders
handelaren en verwerkers economisch voordelig moeten zijn en
zal voldoende prikkels tot naleving moeten hebben. Het moet
passen binnen de EG-verplichtingen van de Nederlandse overheid.
Het systeem zal tenminste op termijn de mogelijkheid moeten
bieden voor vermindering en versoepeling van publiekrechtelijke
regelgeving. Het zal voldoende ruimte moeten bieden voor
zelfregulering - eigen verantwoordelijkheid - van de
bedrijfsgenoten. Op termijn zal het systeem moeten leiden tot
vermindering van de controle-inspanningen van de overheid.
In de eerste fase zullen evenwel de controles op het huidige
niveau moeten worden gehandhaafd.
De overheid beheert de nationale quota en de inzet van de vloot
door een systeem van individuele contingenten en zeedagen.
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Het groepssysteem houdt in dat de vissers hun individuele
vangstrechten ten beheer inbrengen in een groepscontingent. Het
beheer vindt plaats volgens een stelsel van privaatrechtelijke
afspraken dat voorziet in een visplan. mogelijkheden van huur
en verhuur van hoeveelheden vis binnen de groep, veilplicht
voor de meeste vissoorten en een stelsel van sancties. Het
groepsbestuur staat onder leiding van een onafhankelijke
voorzitter. Op basis van een door het Produktschap Vis (PV)
goedgekeurd visplan krijgen de groepen een groepscontingent
toegewezen door het ministerie van LNV. Bij de toekenning van
het groepscontingent krijgen de groepen tevens extra zeedagen
toegewezen door de overheid ten behoeve van een flexibele
visserij. Dit betreft een percentage van het totale aantal
zeedagen in de groep.
Om een zo goed mogelijke uitgangssituatie voor het
groepssysteem te scheppen is het visserijbeleid gericht op het
tot stand brengen van evenwicht tussen vangstrechten en
vangstinspanning op nationaal niveau. Het instrument van de
zeedagen speelt hierbij een belangrijke rol. Voorts is voor
gequoteerde soorten een nationale reserve ingesteld als buffer
voor eventuele overschrijdingen en als ruilmiddel ter
voorkoming van voortijdige uitputting van een ander nationaal
quotum. Daarnaast hebben de groepsbesturen een groepsreserve
ingesteld (zie 4.3).
De werking van het systeem
Deelname
In de motie van Van Zijl c.s. (Kamerstukken II, 1992/93, 22300
XIV, nr. 61) heeft de Tweede Kamer een deelname van minimaal
75* van de in de vaart zijnde PK's van de kottervloot als
criterium genoemd waaraan de visserij zou moeten voldoen om
invoering van de voorstellen van de Commissie onderzoek
verplichte sanering te voorkomen.
Er zijn acht groepen gevormd. De deelname in de groepen was in
1993 93Z en in 1994 96Z van de in de vaart zijnde PK's. Hiermee
is voldaan aan het in de motie van Zijl c.s. genoemde criterium
van 151. Het ledenbestand van de verschillende groepen
onderging weinig verandering.
Visplan en groepscontingent
Deelnemers aan een groep dienen bij het groepsbestuur een
individueel visplan in. Op basis hiervan stelt het bestuur een
groepsvisplan op dat voorziet in een planning van de per
kwartaal aan te voeren vis en een verdeling van de zeedagen
over het jaar. Dit visplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
het PV is. Op basis van het goedgekeurde visplan kent het
ministerie van LNV een groepscontingent en extra zeedagen aan
de groep toe.
Binnen een groep geven de visplannen van de leden inzicht in de
planning voor de benutting van de individuele contingenten.
De groepsbesturen hebben hiermee een instrument om sturend op
te treden, (zie 4.3)
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Ten opzichte van de vorige evaluatie hebben zich geen
bijzonderheden voorgedaan met betrekking tot de toewijzing van
de groepscontingenten, de extra zeedagen of de goedkeuring van
visplannen.
Geen van de groepen heeft in 1993 en 1994 voortijdig de
visserij behoeven te sluiten omdat hun groepscontingent of hun
aantal beschikbare zeedagen was uitgeput. Er zijn geen
groepscontingenten en nationale quota overschreden. De
Nederlandse quota bevonden zich in 1993 en 1994 op een
vergelijkbaar niveau.
De groepsvisserij heeft niet geleid tot andere aanvoerpatronen.
Het aantal as-lossingen, d.w.z. lossingen waarbij de vis per
vrachtwagen van het schip naar de afslag in een andere haven
dan die van de aanlanding wordt vervoerd, is in 1993 weliswaar
toegenomen, maar dit betrof voornamelijk garnalen. Het aantal
as-lossingen van boomkorvissers en buitenlanders bleef vanaf
1992 tot nu toe redelijk stabiel.
Groepsbesturen
Samenstelling en taken
De groepen zijn verenigingen waarvan het huishoudelijk
reglement door het PV wordt beoordeeld. De groepsbesturen staan
onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die geen
direkte belangen in de visserij mag hebben.
De groepsbesturen bewaken de individuele contingenten van hun
groepsleden. Conform hun huishoudelijke reglementen en de
publiekrechtelijke regelgeving geven de groepsbesturen
waarschuwingen aan groepsleden die 80Z van hun individuele
contingenten vol hebben gevist. Ook geven groepsbesturen aan
hoeveel vis voor huur en verhuur beschikbaar is en adviseren
zij hun leden tot aanpassing van het vispatroon indien de
uitputting van de individuele contingenten daartoe aanleiding
geeft. Tevens zijn de groepsbesturen verantwoordelijk voor het
voeren van de administratie en het opleggen van sancties bij
overtreding van de private groepsafspraken.
Op verzoek van de besturen en het PV is in de regelgeving voor
1995 de periode waarin groepen onderling hoeveelheden van hun
groepscontingenten kunnen ruilen verlengd tot 1 december.
Eigen verantwoordelijkheid
Om ongewenste concurrentie tussen groepen te voorkomen, is
nodig dat het beleid van de groepsbesturen niet te ver
uiteenloopt. De groepsbesturen hebben echter daarnaast wel
ruimte voor een verschillende aanpak die past bij de specifieke
groepssituaties. Een voorbeeld hiervan is het beheer van de
extra zeedagen die aan de groepsbesturen wordt toegekend. Er
zijn groepsbesturen die deze extra dagen vrijwel direct
uitdelen aan de leden en er zijn besturen die hiermee een
bepaald beleid voeren, bijvoorbeeld door deze dagen toe te
kennen aan schepen die hun tongcontingent nagenoeg hebben
opgevist en daarom op verder gelegen visgronden op schol gaan
vissen.
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Eind 1994 is sprake geweest van een dreigende uitputting van de
tongcontingenten. De groepsbesturen hebben maatregelen genomen
om overschrijding te voorkomen. Deze maatregelen geven blijk
van bereidheid bij de sector om daadwerkelijk eigen
verantwoordelijkheid te nemen, ook in situaties van krapte. In
1995 hebben we te maken met lagere quota voor tong en schol.
Dit jaar zal dan ook verder blijken of onder dergelijke
omstandigheden de sector inhoud kan geven aan "beheerst
vissen".
Een ander voorbeeld van het nemen van eigen verantwoordelijkheid is het besluit van de groepsbesturen om per groep een
reserve in te stellen voor eventuele partijen niet-geïdentificeerde vis die uit controleactiviteiten te voorschijn zouden
kunnen komen. Dit om te voorkomen dat dit tot overschrijding
van groepscontingenten kan leiden.
Ten aanzien van de administraties van de groepen hebben zich in
1994 geen bijzonderheden voorgedaan. Regelmatig worden
vangstgegevens uit het Vangstinformatie- en registratiesysteem
(VIRIS) ter beschikking gesteld van de groepsbesturen.
De groepen hebben daarmee de mogelijkheid achteraf de eigen
cijfers te vergelijken met de vangstgegevens van de overheid.
Dit om de juistheid en nauwkeurigheid van de eigen
groepsadministratie te toetsen.
De bijzondere situatie in 1995 met een roll-over voor het
eerste kwartaal, voor onder meer schol, lijkt de waarde van de
groepsvisserij te bewijzen, omdat in die periode de bereidheid
bij de groepen is gebleken om elkaar onderling te ondersteunen
middels het uitwisselen van vangstrechten.
Sociale controle
Tussen het groepsbestuur en de vissers ontwikkelt zich een
wisselwerking. De vissers blijken zich in de praktijk meer te
richten naar de mogelijkheden van het systeem, door tijdig
vangstrechten die men zelf niet denkt te kunnen benutten te
verhuren via de groep of door tijdig vis bij te huren indien
een individueel contingent benut dreigt te raken. Ook ziet men
bij vissers in dat geval een tijdige omschakeling naar andere
visserijen.
Vissers blijken bij het groepsbestuur te informeren indien zij
vragen hebben bij het visgedrag van collega's, bijvoorbeeld met
betrekking tot de omvang van contingenten of beschikbare
zeedagen. Deze vormen van sociale controle worden zowel door de
groepsbesturen als de deelnemers als waardevol gezien.
Sanctiebeleid
Als sanctie voor overtredingen van de groepsafspraken zijn in
de huishoudelijke reglementen boetes opgenomen die erop gericht
zijn tenminste het economisch voordeel bij een overtreding
teniet te doen. Bij de toepassing van sancties wordt een zg.
lik-op-stuk beleid nagestreefd. Na constatering van een
overtreding door het groepsbestuur of de AID wordt direct een
boete opgelegd.
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Discussie over de juistheid van de boete dient te worden
voorkomen. Voor het aanvechten van de juistheid staat arbitrage
open. In 1994 is het lik-op-stuk beleid van de groepsbesturen
consequenter toegepast dan in het jaar daarvoor, toen er veel
discussie was voordat er eventueel een boete werd opgelegd.
4.4.

Handhaving en controle
Verantwoordelijkheden van overheid en bedrijfsleven
Uitgangspunt is dat de overheid naar de Europese Unie toe
verantwoordelijk blijft voor het beheer van de nationale quota.
Belangrijk uitgangspunt van de groepsvisserij is dat het
mogelijkheden biedt voor een economisch optimale benutting van
de vangstrechten door samenwerking tussen aanvoerders enerzijds
en aanvoerders, handelaren en verwerkers anderzijds.
Met betrekking tot de controle en handhaving betekent deze
verdeling van verantwoordelijkheden dat de AID het toezien op
de naleving van de Europese en nationale regelgeving tot taak
houdt en daartoe het hele traject van het vissen, het aanlanden
en het verhandelen van de vangsten blijft waarnemen. In de
publiekrechtelijke taak van de AID is ten opzichte van de
situatie voor de introductie van het groepssysteem niets
gewijzigd.
De groepsbesturen zijn verantwoordelijk voor het handhaven van
de groepsafspraken. De AID treedt hierbij ondersteunend op, met
name met betrekking tot de naleving van de veilplicht.
Door het groepssysteem is in feite, naast de reguliere
AID-controle op de overheidstaken, extra toezicht
geïntroduceerd dat erop gericht is de groepsafspraken, om
binnen de regels van de vangstbeperkingen tot een een zo goed
mogelijk economisch rendement tekomen, te handhaven.
Uitspraken als "de visser controleert zichzelf" of zelfs "de
bok is tot hovenier gemaakt" wekken ten onrechte de indruk dat
de overheid geen of in veel mindere mate haar
publiekrechtelijke handhavingstaken zou vervullen.
Naleving Veilplicht
In 1993 deed de AID aan het PV 46 meldingen van schending van
de veilplicht op een totaal van 24000 aanlandingen van
Nederlandse schepen in Nederlandse havens. In 1994 bedroeg dit
aantal 23 op een totaal van 27000 aanlandingen. De
overtredingen betroffen overwegend geringe hoeveelheden.
Veranderingen in quotabewaking
De bewaking van de individuele contingenten en de zeedagen
vindt plaats in de groepsadministratie. Overschrijding van het
contingent wordt bestraft door een boete volgens het
huishoudelijk reglement van de groep. Ten behoeve van de
bewaking van nationale quota worden de individuele
vangstgegevens bijgehouden in VIRIS, maar deze gegevens geven
geen inzicht in binnen de groep verhuurde of gehuurde
hoeveelheden vis.

De overheid controleert op groepsniveau en heeft dus minder
bemoeienis met individuele bedrijven.
Publiekrechtelijke vangstopgave en private veilplicht
Sinds 1 januari 1993 werken de vissers samen in groepen, die
zich verplicht hebben tot het hanteren van een
privaatrechtelijk veilplicht. Nadat een jaar met dit systeem
gewerkt was en de goede naleving van deze privaatrechtelijke
veilplicht door de AID geconstateerd was, heeft de sector
verzocht tot een wijziging van de tot dan toe in Nederland
vigerende wijze van definitieve vangstopgave. Zij wees daarbij
op het volgende;
Het voorschrift tot het doen van een definitieve vangstopgave
binnen een half uur na aanlanding, betekende in de praktijk dat
de visser de aangevoerde vis niet voor de opgave kon wegen en
de opgave gebaseerd was op een schatting, Daarbij was niet uit
te sluiten dat deze geschatte hoeveelheden afweken van de
werkelijk aangevoerde hoeveelheden. Afwijkingen waren
toegestaan binnen een bepaalde marge. Vervolgens bracht de
visser alle vis conform de privaatrechtelijke veilplicht naar
de visafslag, waar de vis werd gewogen en verhandeld. Alle
gegevens, de logboek-, de vangstopgave- en verkoopgegevens
werden in het vangstregistratiesysteem VIRIS vastgelegd en door
de AID gecontroleerd. In 1993 en begin 1994 gaf dit in een
aantal gevallen aanleiding tot een proces-verbaal achteraf,
wegens overschrijding van de toegestane marge tussen
vangstopgave en verkochte hoeveelheden (een onjuiste
vangstopgave). De kritiek richtte zich op het feit dat ondanks
naleving van de veilplicht op grond waarvan alle aangevoerde
vis via de afslag was verhandeld, toch nog verbaliserend werd
opgetreden indien er een te groot verschil bestond tussen de
hoeveelheid geregistreerde vis op de afslag en de definitieve
vangstopgave binnen een half uur die was gebaseerd op een
schatting.
De toenmalige regelgeving en controlesystematiek is naar
aanleiding daarvan gewijzigd (zie Kamerstukken I1 1993194,
23400 XIV, nr. 36 bijlage 3).
Veranderingen in de controlesystematiek van de overheid
De bewaking van quota op het niveau van groepscontingent, de
introductie van de private veilplicht en de wijziging in de
regelgeving van de vangstopgave hebben tot een andere
controlesystematiek geleid. De aanvoer, registratie en verkoop
via de afslag is als het ware een raakpunt geworden tussen de
verantwoordelijkheid van de overheid voor het beheer van het
nationale quotum en de verantwoordelijkheid van de groepen voor
de individuele contingenten.
De gewijzigde controlesystematiek van de AID heeft tot een
geringer aantal fysieke controles bij aanlanding geleid maar
tot een meer gerichte en selecte controle op de gehele
procesgang van de vis van de aanlanding tot en met de veiling
Voorts vindt, meer dan voorheen, achteraf vergelijking van
afslaggegevens en vangstopgaven plaats van niet-fysiek
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gecontroleerde uitlossingen. Hierdoor is de controle
kwalitatief op hetzelfde niveau gebleven.
Controle-resultaten AID
Uit de controle-resultaten van de AID blijkt dat het aantal
controles en het aantal overtredingen in de visserij de laatste
jaren gestaag afneemt. Door een andere inrichting van de
controlesystematiek kon het aantal controles afnemen zonder het
kwalitatieve niveau van de controle te verlagen. Het aantal
overtredingen is gedaald indien rekening wordt gehouden met het
aantal overtredingen van de vangstopgave in 1993 en begin 1994
die naderhand zijn geseponeerd (zie 4.4).
Tabel 1. Controle resultaten van de AID
Jaar

Aantal
controles

Aantal
overtredingen

Percentage
overtredingen/controles

1991
1992
1993
1994

15871
17404
12290
8913

1207
854
984**
618**

7.62
4.9Z
8.0Z
6.9Z

** Hierin zijn tevens opgenomen de processen verbaal voor
onjuiste vangstopgaven.Deze PV's zijn na wijziging van de
regelgeving in mei 1994 geseponeerd.
Visfraude Vlissingen
Begin 1994 werd gemeld dat er in Vlissingen sprake zou zijn van
grootschalige ontduikingen van quota. Hangende de uitkomsten
van het onderzoek heb ik U daarover tot op heden niet kunnen
informeren.
Thans zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Het
onderzoek werd ingesteld naar het opzettelijk buiten de
vangstregistratie houden van vis, alsmede naar het onttrekken
van vis aan de private veilplicht over de periode van 1 januari
1993 tot en met 14 februari 1994, door leden van de groep
Delta-Zuid.
Aan de vangstregistratie en private veilplicht zijn 89 ton tong
en ruim 10 ton schol onttrokken, alsmede ongeveer 3 ton
wijting, 1 ton kabeljauw, 0,5 ton horsmakreel, 73 kilo heek, 61
kilo griet en 25 kg tarbot.
Een hoeveelheid van 17 ton tong en 8 ton schol is terug te
herleiden tot 15 vaartuigen. Deze 15 vaartuigen hebben de vis
in 108 uitlossingen aan de private veilplicht onttrokken.
Inmiddels heeft de Officier van Justitie overtreders van de
publiekrechtelijke regelgeving - het buiten de
vangstregistratie houden van vis - schikkingen voorgelegd.
Op grond van deze informatie kan niet worden gesteld dat er
sprake is geweest van grootschalige ontduikingen van quota. De
hoeveelheden vis zijn daarvoor te beperkt van omvang; ten
opzichte van de totale omvang van het groepscontingent tong in
1993 van Delta-Zuid is dit ongeveer 1,6 Z en van het contingent
schol in 1993 0,06 Z. Echter, de hoeveelheden zijn op een
structurele wijze aan de vangstregistratie en private

veilplicht onttrokken, hetgeen mij daarom zorgen baart.
Ik verwacht dan ook van alle betrokken partijen op korte
termijn duidelijke stappen om dergelijke overtredingen te
voorkomen.
4.5.

Rol van het Produktschap Vis
Het secretariaat van de groepen wordt door of vanwege het PV
vervuld. Het PV heeft een initigrende en coördinerende rol met
betrekking tot de samenwerking in de sector, Dit houdt onder
meer in het bevorderen van de homogeniteit in het beleid van de
groepsbesturen. Homogeniteit in het beleid van de groepen wordt
nagestreefd om oneigenlijke concurrentie tussen groepen te
voorkomen. Hiertoe voert het PV regelmatig overleg met de
voorzitters en secretarissen van de groepen.
Ook heeft het PV regelmatig overleg met de AID over
praktijkproblemen.
Het PV rapporteert per kwartaal aan het ministerie over de
stand van zaken met betrekking tot de groepsvisserij.
Medebewind
Door het PV is naar voren gebracht dat naar zijn mening er
onduidelijkheid bestaat over de bevoegdheden en de financiering
van de kosten van het PV in het kader van de groepsvisserij.
Derhalve heeft het PV mij verzocht met terugwerkende kracht de
formele medewerking van het PV te vorderen. Het betreft hier
met name de goedkeuring van de onafhankelijk voorzitters en de
visplannen door het produktschap. Ik heb het PV bericht dat de
betreffende bevoegdheden voldoende rechtsbasis vinden in de
contingenteringsregelingen en voor deze taken dus reeds
medewerking is gevorderd.
Door het ministerie is voorts voor de proefperiode van het
systeem ruim f1.400.000,- aan het PV toegezegd. Ik ben van
mening dat dit tot nu toe voldoende is. Met het PV zal de
organisatie-opzet van het systeem en de daarbij behorende
verdeling van bevoegdheden en de financiering daarvan na de
proefperiode worden bezien.
Ontheffing veilplicht
Door een groep is gevraagd om ontheffing van de veilplicht voor
ongestripte tong. Bij deze duurdere vissortering die in
toenemende mate naar Spanje wordt geexporteerd is versheid en
dus snelle afhandeling een vereiste. In Urk heeft deze handel
enige omvang bereikt. De weging en administratieve afhandeling
vindt wel via de afslag plaats. Na brede discussie over de
voor- en nadelen binnen de sector heeft het PV een proefperiode
tot 1 april 1995 ingesteld. Op basis van de ervaringen in de
proefperiode is het PV tot de conclusie gekomen dat
voortzetting van de alternatieve verkoopwijze voor ongestripte
tong verantwoord'is. Het PV heeft zich het recht voorbehouden
terug te komen op dit standpunt en deze problematiek tevens te
betrekken in de eindevaluatie van het groepssysteem.
De veilplicht is een centraal element in het systeem omdat het
een flessehals vormt bij controle op de (publiekrechtelijke)
vangstopgave door de groepsleden en omdat het als een
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.instrument wordt gezien voor (private) betere en doorzichtigere
prijsvorming.
Hoewel ik een toekomstige discussie over de wijze van verkoop
in relatie tot de marktontwikkelingen niet uit de weg zal gaan,
vind ik het in dit stadium van het experiment met de
groepsvisserij van groot belang dat de oorspronkelijke
afspraken, die bij de toetreding tot de groep door individuele
leden met een handtekening worden bekrachtigd, worden
nageleefd. Hiervan kan niet zonder meer tussentijds en
eenzijdig worden afgeweken.
Wat de dichte tong betreft is door de groepen en met het PV
nauw overleg gevoerd hoe hiermee om te gaan en zijn de partijen
overeengekomen de alternatieve verkoopwijze vooralsnog toe te
staan.
Gezien het uitvoerige overleg in de sector hierover, acht ik
dit dan ook aanvaardbaar en vind ik het passen in mijn streven
de sector meer eigen verantwoordelijkheid te laten dragen.
Ik wacht de ervaringen met de thans toegepaste werkwijze af,
daar er voorts geen aanwijzingen zijn dat de ontheffing tot nu
toe gevolgen heeft voor de vangstopgave en- registratie.
5.

Ontwikkelingen in het systeem
Projectgroep Controle Veilplicht
Door het PV is in 1994 een Projectgroep Controle Veilplicht
ingesteld. De opdracht van de projectgroep luidt als volgt:
Onderzoek de mogelijkheid of en op welke wijze de controle op
de nakoming van de veilplicht kan worden verbeterd en waarbij
de verantwoordelijkheid voor de nakoming van de veilplicht door
de groepen kan worden gedragen.
De projectgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
groepen, de afslagen, de verwerkende industrie en de handel en
het ministerie van LNV. Het voorzitterschap en secretariaat
worden vervuld door het PV.
De projectgroep heeft zich gericht op de logistiek van de
aanlanding en afslagen. Teneinde de risico's erbij en mogelijke
verbeteringen daartoe te kunnen onderkennen is een
onderzoeksvoorstel geformuleerd. Het onderzoek beoogd
aanknopingspunten te bieden voor vervolgacties in de komende
jaren. Het onderzoek is nog niet van start gegaan omdat de
afslagen niet financieel willen participeren in het onderzoek.
Zij zijn van mening, dat de afslagen tegelijkertijd met de
aanpassingen via nieuw- of verbouw, om aan de Brusselse eisen
inzake kwaliteit te kunnen voldoen, aanzienlijke verbeteringen
in de logistiek hebben aangebracht, waardoor is bijgedragen aan
de doelstelling van de projectgroep. De afslagen vrezen dat ze
als gevolg van het onderzoek tot nieuwe investeringen zullen
worden gedwongen, terwijl een aantal aanpassingen nog niet of
recent is afgerond.
De projectgroep werkt verder aan voorstellen tot verbetering
van de administratieve organisatie. Inmiddels is een interimrapportage aan de voorzitter van het PV uitgebracht. De
werkzaamheden zullen in 1995 worden afgerond.

13

Indien een omvattende studie naar de risico's bij aanlanding en
afslagen niet mogelijk blijkt, verwacht ik dat in het
eindrapport in ieder geval voorstellen worden gedaan ten
aanzien van een aantal hoofdelementen zoals onder meer de
uitvoering van de veilplicht en de verantwoordelijkheid van de
afslagen voor op haar grondgebied werkzame sorteer-, weeg- en
transport diensten. Hierbij dient als uitgangspunt dat de
privaatrechtelijke afspraken tussen aanvoerders door de andere
schakels in de keten worden gerespecteerd en ondersteund.
Projectgroep Afslagen, Handel en Verwerking
Medio 1994 is door het PV de Projektgroep Afslagen, Handel en
Verwerking ingesteld. De projektopdracht luidt: "Op welke wijze
kunnen de visafslagen en de handel en verwerking worden
betrokken bij het nieuwe stelsel van vangstregulering en met
name om het naleven van de veilplicht te bevorderen en de
economische samenwerking te verbeteren".
Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te
komen tot een samenwerkingsverband van de visafslagen en een
overkoepelende branche-organisatie voor kopers van vis. De
opzet is om een onafhankelijk orgaan voor de visafslagen op te
richten dat een aantal taken uitvoert, zoals de exploitatie van
een marktinformatiesysteem, een regeling voor fust, etc.
De gezamenlijke afslagen hebben zich in principe bereid
verklaard leden van een branche-organisatie van kopers van vis
financiële voordelen te geven boven niet-leden, om zodoende het
lidmaatschap te bevorderen.
Deze voordelen zijn onder andere een goedkoper abonnement op
een marktinformatiesysteem, waarmee de handel inzicht krijgt in
de aanvoer en de prijzen op de verschillende afslagen en een
centrale bankgarantie, waardoor de bankgaranties per afslag
overbodig worden. De branche-organisatie zal aan haar leden als
eis stellen, dat geen ongeregistreerde vis mag worden
verhandeld. Analoog aan de aanvoerdersgroepen zal een
privaatrechtelijk sanctiebeleid worden ontwikkeld. De afslagen
hebben toegezegd het sanctiebeleid van de branche-organisatie
te zullen respecteren.
De afslagen zelf onderzoeken de mogelijkheden van een centraal
veilingreglement, waarin afspraken gemaakt worden over hun
werkwijze en verantwoordelijkheden.
Een belangrijk punt betreft de afspraak wanneer een afslag
verantwoordelijk is voor de vis die aangevoerd en verhandeld
wordt. Een aantal afslagen -met name de gemeentelijke- willen
de verantwoordelijkheid pas dragen op het moment dat de vis
gesorteerd en gewogen is. Een aantal andere afslagen is van
mening dat de verantwoordelijkheid reeds begint wanneer de vis
zich binnen de muren van de afslag bevindt. Bovenstaand
verschil in opvatting heeft te maken met het feit, dat bij een
aantal afslagen de sorteerders niet in dienst van de afslag
zijn, maar door de aanvoerders ingehuurd worden. Ik vind het
van het grootste belang dat er heldere afspraken gemaakt worden
over de verantwoordelijkheden van de afslag.
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6.

Algemene en kritische kanttekeningen bil het systeem
Rustiger vaarwater of gunstig tij?
De controle-resultaten van de AID bevestigen het algemene beeld
dat de visserij in rustiger vaarwater is terechtgekomen. In
hoeverre deze ontwikkeling alleen aan de systematiek van de
groepsvisserij toegeschreven kan worden is onderwerp van een
discussie die slechts op basis van ervaringen gedurende een
langere periode en onder diverse omstandigheden, afgerond kan
worden.
Door de AID is gewezen op de aard van de overtredingen in
relatie tot de feitelijke situatie in de visserij. In het
algemeen wordt deze relatie omschreven met de stelling dat bij
goede vangsten de opgaveverplichtingen slecht worden nageleefd
en de technische maatregelen goed, terwijl dit bij slechte
vangsten andersom is.
Ook door het visserijbedrijfsleven is gewezen op het gebruik
van zgn. binnenkuilen en gevraagd om speciale aandacht van de
controle-instanties en forse boetes voor deze overtredingen.
Ik ben van mening dat voor het visserijbedrijfsleven hier ook
een taak ligt in het kader van de eigen verantwoordelijkheid.
Uit overleg met en rapportages van de AID blijkt dat een aantal
visserij-controleurs kritisch is ten aanzien van een
mentaliteitsverandering onder de vissers. Zij bevestigen
evenwel dat de situatie in de havens over het algemeen rustig
is.
Deze situatie wordt echter in eerste instantie toegeschreven
aan de hoge quota en de ruime aantallen zeedagen. Voorts wijzen
de controleurs op het gebruik van verboden netvoorzieningen en
vrezen zij dat bij lagere quota de situatie weer uit de hand
kan lopen. Voorts vinden sommige controleurs dat zij door de
groepsvisserij, waarbij individuele contingenten en de
individuele zeedagen ingebracht zijn in de groepen, te weinig
inzicht hebben op individuele vangstmogelijkheden. De
groepsbesturen hebben een diverse en niet overal constructieve
communicatie met de plaatselijke AID.
Ik neem de kritische opmerkingen, die ook van de zijde van het
Openbaar Ministerie zijn vernomen, zeer serieus. Nauw overleg
binnen het departement over uitvoering en beleid op alle
niveaus, met het O.M. alsmede tussen AID, PV en groepen is een
aangewezen weg om vroegtijdig knelpunten en ontsporingen te
signaleren.
Het PV heeft opgemerkt een goede verstandhouding te hebben met
de AID en dat deze verstandhouding een goede basis is om verder
overleg en uitwisseling van gegeven tussen de groepen en de AID
te ontwikkelen.
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De AID heeft aangegeven in bepaalde havens projectmatig
aandacht te besteden aan de relatie tussen de controleurs en de
vissers.
Planmatiger vissen
Door het systeem van de groepsvisserij kan de individuele
ondernemer de visserij planmatiger beoefenen. In een rapport
van de Erasmus Universiteit Rotterdam over de mogelijkheden
voor verbetering van het economisch resultaat door middel van
samenwerking in en tussen de verschillende onderdelen van de
platvisketen, worden indicaties gegeven dat de toegenomen rust
in de visserij ondernemers aanleiding geeft de capaciteit van
de schepen meer in overeenstemming te brengen met de
beschikbare vangstrechten om zodoende kosten te besparen.
Op basis van onderzoek dat in 1995 onder vissers zal worden
uitgevoerd naar hun ervaringen en opvattingen over de
groepsvisserij verwacht ik meer inzicht in de aard en omvang
van deze ontwikkelingen te kunnen geven.
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7.

Conclusie
Nadat in 1993 de groepsvisserij een goede start heeft gemaakt
heeft de situatie zich in 1994 overwegend positief ontwikkeld.
De deelname is hoger dan in 1993 en nagenoeg de hele vloot
neemt deel aan het Biesheuvel-experiment. De visserij werkt
momenteel aan de verdere uitbouw van de voorstellen van de
Stuurgroep Biesheuvel. Met name op het gebied van de
samenwerking tussen afslag, handel en verwerking zijn
veelbelovende initiatieven genomen.
Het aantal overtredingen lijkt verder afgenomen, zij het dat
bij de relatief lage vangsten van de vloot door de AID een
toegenomen aantal overtredingen van technische maatregelen is
geconstateerd. Wel meen ik te kunnen vaststellen dat
voorzieningen, getroffen binnen de groepen om overschrijding
van individuele en groepscontingenten te voorkomen door tijdig
het vispatroon aan te passen, beginnen te werken.
Ten aanzien van de vormgeving van het toezicht op de private
veilplicht door de sector zelf is in 1994 weinig vooruitgang
geboekt. Bij discussie over uitzonderingen op de veilplicht
stel ik als absolute voorwaarde dat de controle van de
juistheid en de volledigheid van de vangstopgave gehandhaafd
blijft. Daarnaast acht ik uitzonderingen op de veilplicht niet
bevorderlijk voor de ontwikkeling van het systeem. Ik verwacht
voorstellen van het bedrijfsleven, waarin de sector aangeeft
hoe zij zelf in de toekomst hiermee zal omgaan.
Tot april 1994 is door leden van de groep Delta-Zuid de private
veilplicht overtreden en zijn onjuiste vangstopgaven gemaakt.
De hoeveelheden vis die hierbij in het geding zijn, zijn
beperkt gebleken. Op grond van deze informatie kan niet worden
geconcludeerd dat er sprake is geweest van grootschalige
ontduiking van contingenten. Het opzet-achtige karakter ervan
vraagt echter om actie van het groepsbestuur en om
gedragswijziging van de betrokken vissers. In de eindevaluatie
hoop ik over de getroffen maatregelen te kunnen oordelen.
De instelling van een groepsreserve door de groepsbesturen ter
compensatie van eventuele partijen niet-traceerbare vis, de
verbetering in het lik-op-stuk beleid en de maatregelen die
groepsbesturen treffen om te voorkomen dat groepsleden hun
contingenten overschrijden, geven naar mijn oordeel aan dat de
visserij verantwoordelijkheid wil nemen voor de afspraken die
in de groepen zijn gemaakt. In dit verband dient ook de rol die
de groepsbesturen hebben gespeeld bij de implementatie van de
roll-over voor quota aan het begin van 1995 te worden genoemd.
Tegen de achtergrond van de situatie waarin destijds het
inititatief tot het instellen van de Stuurgroep Biesheuvel is
ingesteld, is er veel bereikt. Nationale quota zijn niet
overschreden. In het visserijbedrijfsleven is sprake van een
meer beheerste visserij omdat men beter in staat is de
vangstinspanning af te stemmen op de vangstrechten. Het klimaat
in de visserij is duidelijk verbeterd.
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Deze opvattingen worden algemeen gedeeld binnen de visserij en
zijn ook in publikaties van het visserijbedrijfsleven terug te
vinden.
Dat neemt niet weg dat er nog steeds discussie is over de vraag
of de verbeterde situatie te danken is aan een mentaliteitsverandering van de vissers of aan de ruime quota en zeedagen.
Vooral bij de AID en het Openbaar Ministerie speelt deze
gedachte sterk.
In de eindevaluatie zal ik de resultaten opnemen van het
onderzoek naar de ervaringen en opvattingen van individuele
deelnemers van de groepen alsmede de resultaten van een
onderzoek naar de economische resultaten van de groepsvisserij.
De resultaten van de groepsvisserij in 1993 en 1994 geven in
mijn ogen geen aanleiding om te besluiten tot de procedurele
afronding van de regelgeving die mijn ambtsvoorganger U in de
vorm van een proeve van een licentie-besluit heeft doen
toekomen (Kamerstukken II, 1993/94, 23 400 XIV, nr. 36 blz.
17).
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