
   

 

Handleiding gebruik MSC-certificaat “Joint demersal fisheries in the 
North Sea and adjacent waters” voor deelnemers 
CVO, november 2019 
 
 
Het MSC certificaat en het Public Certification Report 
Het certificaat zelf kunt u vinden op: https://fisheries.msc.org/en/fisheries/joint-demersal-fisheries-
in-the-north-sea-and-adjacent-waters/@@certificates 
 
Het “Public Certification Report” (PCR) bevat het gehele assessment. Het beschrijft de visserijen die er 
onderdeel van uitmaken en gaat per onderdeel in op de beoordeling. Het PCR bestaat uit vier losse 
rapporten: 1) General Background; 2) Principle 1; 3) Principle 2; 4) Principle 3. Deze drie “Principles” 
zijn de hoofdcategorieën waarop de beoordeling wordt gedaan.  
 
U vindt het PCR via: https://fisheries.msc.org/en/fisheries/joint-demersal-fisheries-in-the-north-sea-
and-adjacent-waters/@@assessments U klikt daar op “recently uploaded documents”. 

 
Dekking MSC certificaat 
De vinkjes in de volgende twee tabellen geven aan welke soorten en vismethoden gecertificeerd zijn. 
Alle combinaties van tuig x soort x gebied die uit onderstaande twee tabellen volgen zijn toegestaan. 
Elke andere combinatie valt niet onder de certificering. 
 
Kabeljauw en wijting zijn wel gecertificeerd maar direct geschorst vanwege tegenvallende 
toestandsbeoordelingen die in de zomer van 2019 zijn gepubliceerd. Deze schorsing geldt op dezelfde 
manier voor alle andere reeds bestaande certificaten. Wanneer de bestanden verbeteren kunnen deze 
soorten weer worden opgengesteld. 
 
Tabel 1. Gecertificeerde gebied x soort combinaties (moet in combinatie met gecertificeerde tuigen worden gezien, Tabel 2). 

Nederlandse naam Species ICES Stock description 
Overlap with certified ICES fishing 
areas for CVO 

Skagerrak (3aN) North Sea (4) 

Atlantische kabeljauw Gadus morhua 3an, 4, 7d Geschorst Geschorst 

Schelvis Melanogrammus 
aeglefinus 

3a, 4, 6a   

7b-k   

Heek Merluccius merluccius Northern stock   

Leng Molva molva 3a, 4a etc. (other areas)   (4a only) 

Scharrentong Lepidorhombus 
whiffiagonis 4a, 6a  

 (4a only) 

Schol Pleuronectes platessa 

Subdivisions 21–23    

3an, 4     

7d   

Koolvis Pollachius virens 3a, 4, 6   

Tong Solea solea 
3a, 22-24   

4   

Bijlage 5 
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Nederlandse naam Species ICES Stock description 
Overlap with certified ICES fishing 
areas for CVO 

Skagerrak (3aN) North Sea (4) 

Lom Brosme brosme Northeast Atlantic   

Wijting Merlangius merlangus 4, 7d  Geschorst 

Noorse kreeft Nephrops norvegicus 
FU7 Fladen Ground   (FU7 only) 

3a    

Pandalus Pandalus borealis 3a, 4a East   (4a East only) 
 
Tabel 2. Gecertificeerde tuigen (moet in combinatie met gecertificeerd gebied en soort worden gezien, Tabel 1). 

Method of capture Skagerrak (3aN) North Sea (4) 

TR: Demersal otter trawl (Skagerrak/Kattegat rules = 120 mm or 90 mm w/ 
separator grid or very large mesh escapement)   

BT1: Beam trawl, mesh size ≥ 120 mm (not pulse)   

BT2: Beam trawl, mesh size 70 - 119 mm (not pulse)   

SN: Set net (gill net, trammel net)   

TR1: Demersal otter trawl or flyshooter or twinrig, mesh size > 100 mm   

TR2: Demersal otter trawl or flyshooter or twinrig, mesh size 70 - 100 mm   

 
Er geldt geen vangstseizoen, dus zowel tong als schol kunnen het hele jaar door als MSC worden 
aangeland (mits aan de overige voorwaarden is voldaan).  
 

Onder welke voorwaarden kunt u gebruik maken van het MSC certificaat: 
U als visser/schipper eigenaar kunt onder het MSC certificaat van de CVO vissen, mits u aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

• U bent aangesloten bij een erkende coöperatieve producentenorganisatie (PO) welke lid is van 
de CVO 

• U bevestigt uw deelname door het invullen en ondertekenen van het formulier DEELNAME 
MSC 

• U sluit een overeenkomst met CVO waarin is vastgelegd wat uw rechten en plichten zijn voor 
deelname aan het Managementplan voor Noordzee tong en schol van de CVO; 

• U neemt deel aan het MSC Managementplan voor Noordzee tong en schol van de CVO door 
ondertekening van dit plan en het naleven van de voorwaarden hier van; 

• U voldoet de factuur voor deelname tijdig. 
 
Heffing op MSC schol en tong voor financiering certificaat 
Onderhoud van het MSC certificaat brengt kosten met zich mee. Het systeem met een laag basisbedrag 
waarbij de overige kosten woren gedekt door een heffing op schol verkocht als MSC dat sinds 2014 
door CVO wordt gehanteerd voor het MSC certificaat Noordzee schol en tong (twinrig, flyshoot, outrig) 
wordt in de hercertificering in 2019 en tevens bij de nieuw gecertificeerde vlootsegmenten voortgezet.  
 
Het basisbedrag per deelnemer staat voor het jaar aanvangende op 1 november 2019 op €250,- excl 
BTW voor alle schepen behalve de staandwantschepen waarvoor het basisbedrag staat op €50,- excl 
BTW. Dit bedrag wordt naar rato betaald wanneer een deelnemer op een later moment instapt.  
 



   

De heffing is vastgesteld op € 0,01 per kg MSC verkochte schol  en €0,02 per kg MSC verkochte tong, 
en wordt geïnd door de afslag. De heffing is alleen van toepassing indien de schol daadwerkelijk onder 
het label is verkocht. Wanneer schol wordt aangeboden als MSC, maar niet wordt afgenomen als MSC, 
wordt de heffing niet ingehouden.  
 
Communicatie met visafslag 
Het is uw verantwoordelijkheid om te communiceren naar de afslag dat u MSC vis aanlandt en om 
welke vis dit gaat: 

1) Klanten van E-Catch, berichtgeving aan Visveiling Urk: hiervoor is een @m-catch.org account 
nodig. Wanneer u dit nog niet heeft overgezet gekregen neemt u dan contact op met 
support@e-catch.org / tel 085 777 4445. 

2) Overige logboeken en afslagen: u kunt melden dat uw vis onder MSC valt via het elektronisch 
logboek of via andere kanalen. U kunt dit onderling afstemmen met uw visafslag.  

 
Rol van de visafslag in de MSC-keten 
U heeft aangegeven aan de visafslag dat (een deel van) uw aanvoer kan worden verkocht onder het 
MSC-certificaat. De visafslag zal zich er vervolgens van verzekeren dat de door u aangeboden MSC vis 
ook als zodanig mag worden verkocht. De afslag controleert of: 

- u daadwerkelijk deelnemer bent aan het MSC certificaat van de CVO aan de hand van 
deelnemerslijsten die gepubliceerd worden door de CVO op www.cvo-visserij.nl  

- de aanvoer uit het juiste gebied afkomstig is (Tabel 1). 
- de aanvoer gecertificeerde soort(en) betreft (Tabel 1). 
- de aanvoer met een gecertificeerde vistuig-maaswijdte combinatie is gevangen (zie Tabel 2). 

 
Overtredingen 
Het is uw verantwoordelijkheid alleen vis als MSC vis aan te bieden aan de afslag als deze onder de 
juiste voorwaarden is gevangen. Indien u vis als MSC vis aanlandt welke niet volgens de geldende 
voorwaarden is gevangen, dan bent u in overtreding op het CVO MSC Management Plan. Deze en 
overige overtredingen op het CVO MSC Management Plan worden als volgt behandeld (zie hiervoor 
ook het CVO MSC Management Plan): 
 
1e overtreding: officiële waarschuwing 
2e overtreding: een maximum boete van €500,-; 
3e en verdere overtreding(en): ontzegging van het gebruik van het MSC certificaat voor maximaal 6 
maanden. 
 

Verkoop van MSC schol en tong op de afslag 
Bij verkoop van CVO MSC schol via de klok wordt een opslag van €0,10 per kg MSC schol gehanteerd, 
en voor tong van € 0,50 per kg tong. Deze opslag komt bovenop de prijs waarvoor gedrukt is en geldt 
alleen als de handelaar aangeeft deze schol daadwerkelijk als MSC te willen afnemen. Indien een 
handelaar er voor kiest de schol niet als MSC te willen afnemen, betaalt de handelaar deze opslag niet 
en wordt de schol zonder label aan de handelaar geleverd. De handelaar kan deze vis niet verder 
verhandelen als MSC.  
 
Deelnemers aan het MSC certificaat kunnen zelf ook afspraken maken met handelaren voor 
rechtstreekse levering van MSC vis. Indien de heffing van € 0,01 per kg verkochte MSC schol en €0,02 
per kg MSC verkochte tong  daardoor niet wordt ingehouden op de afslag, is het verplicht om na afloop 
van een kalenderjaar de hoeveelheid verkochte MSC schol door te geven aan CVO, zodat een aparte 
factuur kan worden verstuurd voor uw bijdrage.  

http://www.cvo-visserij.nl/


   

 
Onderzoek ten behoeve van behoud MSC certificaat 
Als onderdeel van het MSC certificaat heeft de CVO een aantal verbeterpunten meegekregen. De 
voortgang op deze verbeterpunten wordt jaarlijks bekeken door de certificerende instantie en een 
gebrek aan voortgang kan leiden tot schorsing van het certificaat. De CVO kan contact opnemen met 
diverse schepen voor medewerking aan het voldoen aan deze verbeterpunten. De deelnemers zijn 
verplicht aan het verzoek van de CVO te voldoen. 
 

Gegevens ten behoeve van behoud MSC certificaat 
De CVO is verplicht jaarlijks een overzicht te presenteren van de aanlandingen van de MSC deelnemers 
aan de certificerende instantie. De CVO kan de benodigde gegevens hiervoor halen uit de berichten 
van het elektronisch logboek. Hiervoor wordt een instructie opgesteld waarmee de verschillende 
elogboeken kunnen worden ingesteld om de LAN-berichten standaard in kopie naar CVO te sturen. 
Het wordt van u verwacht dat u deze instructie uitvoert en de LAN-berichten op deze manier aan CVO 
stuurt, om de jaarlijkse rapportages mogelijk te maken. 

 
Deelnamelijsten 
De CVO publiceert een deelnemerslijst op www.cvo-visserij.nl U komt op deze lijst te staan als u alle 
relevante documenten heeft ondertekend en aan de financiële verplichtingen voor het huidige jaar 
heeft voldaan. Indien dit niet het geval is, staat u niet op de deelnemerslijst en kunt u nog geen MSC 
vis aanlanden. Zorg dus dat u op tijd uw factuur betaald. Zonder deze betaling kunt u niet deelnemen 
aan het MSC certificaat en kunt u geen MSC-vis aanlanden. 
 

Chain of Custody 
De door u gevangen MSC vis kan alleen het MSC keurmerk blijven dragen indien het wordt behandeld 
door ‘Chain of Custody’- gecertificeerde instanties. Vis moet bij een CoC-gecertificeerde visafslag 
worden afgezet of met een gecertificeerd transport naar zo’n afslag gebracht worden. In Nederland 
zijn in ieder geval de volgende (vis)afslagen gecertificeerd: Scheveningen, IJmuiden, Urk, Stellendam, 
Vlissingen, Colijnsplaat, Den Helder, Den Oever, Breskens, Lauwersoog en Harlingen.  
 

Contact met het CVO 
Voor alle vragen omtrent het gebruik van het MSC certificaat, de voorwaarden, de e-logboekgegevens, 
gebruik van het MSC logo of andere zaken, kunt u terecht bij Wouter van Broekhoven, 
wvanbroekhoven@visned.nl, en op +31(0)527698151.  
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