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Advies van netVISwerk ten aanzien van het beheer van de zeebaars in
Europa ten behoeve van het bestuurlijk overleg van 27 november en ter
voorbereiding van de Visserijraad van 11 en 12 december.

Geachte heer van Dalen
Gebaseerd op het uitgangspunt dat het versterken van de kleinschalige visserij prioriteit
heeft in de EU en de constatering dat deze visserij niet de achteruitgang in het bestand
heeft veroorzaakt, stelt netVISwerk de volgende maatregelen voor zeebaarsbeheer voor.
1. Ongeveer 15 traditionele kleinschalige vissers in Zeeland en op de Waddenzee vissen
met hardernetten op harder met bijvangst zeebaars. Het is voor hen niet mogelijk om
deze bijvangst te voorkomen omdat de scholen op het hetzelfde tijdstip op dezelfde
locatie zwemmen en vergelijkbare commerciële afmetingen hebben. Naast deze
vissers zijn er een 10 tal vissers die in de meer noordelijke kustzone met staande
netten gericht op zeebaars vissen in de paar maanden dat deze vis zich daar ophoudt.
In 2017 hebben deze vissers, na tussenkomst van de Raad, 250 kg per maand aan
quotum toegewezen gekregen. De visserij van deze vissers zou in hoge mate
gefaciliteerd worden door de toekenning van een quotum van 2,5 ton per schip op
jaarbasis. Onze inschatting is dat de totale vangst van deze schepen bij elkaar niet
meer dan 25 ton zal bedragen. Dat komt overeen met minder dan 1% van de
zeebaarsvangsten in 2016 en 0,3% van het totale zeebaarsbestand.
2. Europees gezien lijkt het toekennen van 2,5 ton voor deze nettenvisserij een
onverantwoorde keuze omdat aan veel kusten niet duidelijk wat het effect op de totale
vangst zal zijn. Het kan echter niet zo zijn dat de Nederlandse nettenvissers daarvan
de dupe worden. netVISwerk stelt dan ook voor om deze maatregel alleen in te laten
gaan aan de Nederlandse en Vlaamse kust (gedifferentieerde aanpak). Een alternatief
is deze aanpassing tot 2,5 ton alleen van toepassing te laten zijn op het gebied onder
co-management met de Noordzee Adviesraad (m.n. ICES kwadrant IVb en IVc).

3. Teneinde de registratie verder te verbeteren en te professionaliseren en meer data te
verzamelen van meerdere soorten vangtuigen met incidentele bijvangst aan zeebaars
stellen wij voor om vissers die met (een combinatie van) fuiken, weer, hoekwant of
grote vallen vissen een jaarquotum van 250 kg te verlenen.
4. NetVISwerk werkt graag mee aan een onderzoek naar de jaarlijkse trek van de
zeebaars voor de Nederlandse kust met behulp van zenders. Onderzoek vergelijkbaar
met het Franse onderzoek.
5. Wij zijn het met de Commissie eens dat het stapelen van quota zeebaars op 1 schip
niet toegestaan is. Dus niet quotum nettenvisserij + quotum handlijn + quotum
traditionele vistuigen + toegestaan % bijvangst van actief tuig op 1 boot.
6. Wij zien in het voorstel van de Commissie wel iets terug van het belang van de
kleinschalige visserij in de vorm van het toekennen van een quotum van 4 ton voor de
beroepsmatige handlijnvissers. Dit quotum is echter bij lange na niet voldoende om het
bedrijf overeind te houden. Met een quotum van 6 ton voor 2018 is het voor deze
vissers net genoeg om te overleven, in de hoop dat het in de volgende jaren beter
wordt.
7. Zowel de analyse van de trend in het bestand als het effect van beheermaatregelen
kan sterk verbeteren wanneer ICES de vangsten per eenheid van visserijinspanning
van de verschillende kustgebieden apart zou analyseren. Voor het analyseren van de
data is samenwerking tussen de vissers en wetenschappers essentieel. Ook de catchand-release van de sportvisserij kan hierbij een positieve rol spelen.
8. Er moet meer duidelijkheid komen over de gediscarde bijvangsten van zeebaars in de
actieve visserijen. Zowel in volume van de bijvangsten als in de lengtesamenstelling.
Een combinatie van verplichte registratie van deze discards en het incidenteel inzetten
van waarnemers aan boord is daartoe een goede start. Een andere optie is de
bijvangsten onder de aanlandplicht te brengen, in combinatie met de verplichting tot de
aanschaf van een aanlandcontingent. Dit in lijn met de regelgeving rond de bijvangsten
van tong en kabeljauw.
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