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Met deze brief beantwoord ik schriftelijke vragen van het lid Visser (VVD) over
het bericht ‘Onderzoeker kritisch over aanlandplicht’ (ingezonden 23 september
2015).
1
Bent u bekend met het bericht ‘Onderzoeker kritisch over aanlandplicht’?
Antwoord
Ja.
2
Bent u bekend met het onderzoek en de conclusies van Jochen Depestele? Wat is
uw reactie op het onderzoek en de conclusies?
3
Wat is uw reactie op de conclusie van de Vlaamse onderzoeker Depestele dat de
aanlandplicht negatief uitpakt voor vogels en aasetende dieren die op de
zeebodem leven? Deelt u de conclusie van de heer Depestele? Zo nee, kunt u
onderbouwen waarom u de conclusie niet deelt?
Antwoord 2 en 3
Ik ben bekend met het onderzoek en de conclusies van de heer Depestele. Zowel
in Nederland als in België wordt vergelijkbaar onderzoek gedaan en er wordt veel
samengewerkt tussen de onderzoekers. Ik ben blij met de conclusie van de heer
Depestele dat de aanlandplicht waarschijnlijk zal leiden tot meer gebruik van
selectievere vistuigen. Dat aan de andere kant de aanlandplicht tot gevolg heeft
dat er minder voedselaanbod zal zijn voor zeevogels en aaseters in de zee, is
geen nieuwe informatie. In welke mate dit effect heeft op aaseter- en
zeevogelbestanden, blijkt nog moeilijk te kwantificeren. Monitoring zal nodig zijn
om eventuele veranderingen te constateren. Zeevogels en aasetende
bodemdieren worden reeds gemonitord.
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4
Wat is uw reactie op de conclusie dat de aanlandplicht juist negatief uitpakt voor
de overlevingskans van jonge vissen?
7
Kunt u aangeven hoe de conclusies van dit onderzoek mee kunnen worden
genomen bij de verdere implementatie van de aanlandplicht en de mogelijke
uitzonderingen?
Antwoord 4 en 7
Het is van belang dat er selectiever gevist wordt om ongewenste bijvangsten van
ondermaatse vis te voorkomen. Ook zal in de vaststelling van de TAC (Total
Allowable Catches) rekening worden gehouden met de duurzaamheid van de
visbestanden op de lange termijn, de(Maximum Sustainable Yield.
Vissen waarvoor wetenschappelijk is aangetoond dat deze een hoge
overlevingskans hebben in een specifieke visserij, kunnen worden uitgezonderd
van de aanlandplicht. Op dit moment vinden in zowel België als Nederland
pilotstudies plaats naar de overlevingskans van vissoorten. Op 1 juni 2015 heb ik
samen met de Coöperatieve Visserij Organisatie een stappenplan naar uw kamer
gestuurd waarin wordt aangegeven dat wij inzetten op een combinatie van een
reductie van de ongewenste bijvangsten met 35% en een uitzondering voor
soorten met een hoge overlevingskans (TK 29675, nr. 180).
5
Wat is uw reactie op de conclusie dat een maatregel bedoeld om verspilling te
voorkomen en het herstel van de visstand te bevorderen juist een negatief
ecologisch effect kan hebben?
Antwoord 5
Uit het onderzoek kan echter niet de conclusie getrokken worden dat de
aanlandplicht tot gevolg heeft dat bepaalde zeevogelbestanden of aaseters in
gevaar komen. Dit zal blijken uit de monitoring van zeevogels en aasetende
bodemdieren.
6
Kunt u nader aangeven welke uitzonderingen er op de aanlandplicht bestaan?
Hoever is de Europese Commissie met het vaststellen van de grens op overleven
voor het gebruik van bepaalde vistechnieken? Welke vistechnieken komen
hiervoor in aanmerking?
Antwoord 6
Op grond van de basisverordening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (EU
1380/2013) gelden de volgende uitzonderingen op de aanlandplicht:
1. Soorten waarop niet mag worden gevist
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2. Soorten waarvoor wetenschappelijk vaststaat dat zij hoge
overlevingskansen hebben, rekening houdend met de kenmerken van het
vistuig, de visserijpraktijk en het ecosysteem
3. Vangsten die onder de de-minimisvrijstelling vallen
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De discussie over wat een “hoge” overlevingskans is, zal per soort plaatsvinden op
regionaal niveau op basis van onderzoeksresultaten. Ook Nederland voert hiernaar
op dit moment onderzoek uit.
In de gezamenlijke aanbevelingen voor een discardplan voor 2016 zijn in de
verschillende regio’s enkele uitzonderingen in verband met een hoge overleving
aangevraagd voor Noorse kreeft in de visserij met manden (fuiken) en voor
Noorse kreeft in trawlvisserij met bepaalde scheidingspanelen in het net.
In de regionale groepen zijn de werkzaamheden voor gezamenlijke aanbevelingen
voor discardplannen voor 2017 en 2018 in september weer begonnen.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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