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Visquota 2020 vastgesteld, duurzaam visserijbeheer in tumultueuze tijden
Brussel, 18 december 2019
Vanochtend vroeg is er akkoord bereikt over de hoeveelheid vis die in 2020 mag worden gevangen. Met
oog op de aanstaande Brexit wellicht de laatste onderhandelingen in dit gezelschap, waarbij de situatie
er volgend jaar nog ingewikkelder op wordt. Het quotum voor kabeljauw gaat met 50% omlaag, maar
het quotum voor tong wordt sterk verruimd met 40%. Landelijke visserijorganisatie VisNed is gezien de
omstandigheden tevreden met de vangstmogelijkheden.
Visquota worden jaarlijks vastgesteld op basis van duurzaamheid in de brede zin. Wetenschappelijk
onderzoek vormt de basis voor de vangstadviezen. Ministers worden jaarlijks op pad gestuurd om
naast de visbestanden, ook zorg te dragen voor de sociaaleconomische duurzaamheid. Zij gaan
onderling in overleg over hoeveel vis er gevangen mag en kan worden, met oog voor de natuur en
voor leefbaarheid van visserijgemeenschappen, duurzame voedselvoorziening en werkgelegenheid
gekoppeld aan de visserij. VisNed is tevreden met de inzet van het Ministerie van LNV in dezen.
In de internationale gesprekken over de visserijmogelijkheden voor komend jaar zaten een paar hete
hangijzers. Kabeljauw, een vissoort waarmee het tóch minder goed gaat dan eerder voorspeld, moet
de kans krijgen om te herstellen en dus mag er minder op gevist worden. Het feit dat deze vis zich,
vanwege opwarming van het zeewater, naar het Noorden verplaatst geeft wel een onevenredige
verdeling van de toegestane vangst. Er zit een gezonde hoeveelheid in het Noorden en relatief weinig
kabeljauw in de zuidelijke Noordzee. “Voor visserijen die sterk afhankelijk zijn van kabeljauw is een
halvering van de toegestane vangsten een zware klap. Voor de Nederlandse vissers is kabeljauw een
bijvangstsoort, maar wel belangrijk om genoeg quotum voor te hebben.”, aldus Visser.
Voor tong, de platvis waar de Nederlandse sector het meest aan verdient, is het beeld het
tegenovergestelde van kabeljauw. Onderzoek wijst uit dat het tongbestand nog groter is dan dat men
eerder inschatte. Daarom mag er maar liefst 40% meer tong gevangen worden dan in 2019. Een
wrange constatering is dat vanaf 1 januari 2020 ook de tweede groep pulsvissers hun pulsontheffing
moet inleveren, nu het pulsverbod van kracht is. Tong werd met name gevangen met behulp van de
pulstechniek.
De meeste commerciële soorten staan er goed voor, waarbij vooral het scholbestand opvalt. Er is
sinds het begin van de metingen nog nooit zo veel schol geweest als nu. Uitzondering vormen dus de
kabeljauw en ook de zeebaars. Zeebaars is een incidentele bijvangst voor Nederlandse schepen, maar
wel belangrijk voor handlijnvissers. Voor de zeebaarsvangsten is een kleine verruiming van de
vangstmogelijkheden afgesproken en ook worden de mogelijkheden voor kleinschalige vissers
vergroot. De ontwikkeling van deze vissoort houdt men nauwlettend in de gaten.
Los van een korting op het quotum voor tarbot, is VisNed best tevreden. Pim Visser: “Volgend jaar
wordt het spannend. Dan zullen we moeten kijken hoe we zowel met Noorwegen als met het VK tot
een deal komen en dat kan met de huidige toonzetting in het Brexit dossier nog een hele kluif worden.
We zetten ons als sector in Europees verband in om ook na Brexit de verhoudingen met het VK goed
te houden. Tenslotte hebben de landen om de Noordzee allen baat bij een gezonde zee.”
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