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De vragenlijst zelf is apart bijgevoegd. 
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Over de Noordzee enquête  
De Noordzee enquête is een internationale vragenlijst welke ingaat op de 

ervaringen van vissers over de toestand van visbestanden in de Noordzee.  

Het doel van de enquête is om de waardevolle praktijkkennis van vissers 

te bundelen, zodat deze gebruikt kan worden in bijvoorbeeld nationaal en 

internationaal beleid.  

 

In 2015 wordt dit onderzoek al voor de dertiende keer gehouden, onder 

Noordzeevissers uit Nederland, België, Denemarken, Engeland en 

Schotland. De acht vissoorten die jaarlijks onderdeel zijn van deze 

enquête betreffen kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis, zeeduivel, 

Noorse kreeft, tong en schol. 

 
Waarom doet u mee? 

ICES stelt jaarlijks adviezen op over de visbestanden in de Noordzee. 

Deze adviezen zijn belangrijk voor het vaststellen van de TAC en quota 

voor het volgende jaar. Door het meedoen aan de Noordzee enquête, 

komt er naast de wetenschappelijke modellen ook informatie beschikbaar 

vanuit de praktijk. En dat is belangrijk, omdat de beleving over deze 

onderwerpen erg kan verschillen tussen vissers, beleidsmakers en 

wetenschappers.  

 

Door mee te doen aan de enquête, kunnen we anderen inzicht geven in 

uw kennis over de Noordzee en uw kant van het verhaal vertellen over 

belangrijke onderwerpen als de visbestanden en uw economische 

omstandigheden. Genoeg reden om mee te doen dus! 
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Instructies vragenlijst 

1. De vragenlijst heeft alleen betrekking op de Noordzee. 

 

2. Informatie over de visbestanden moet worden gegeven op basis van 

vangsten en niet op basis van aanlandingen. 

 

3. De vragenlijst heeft betrekking op de periode januari t/m juni 2015. 

Bij het beantwoorden van de vragen wordt u gevraagd een vergelijking 

te maken met dezelfde periode vorig jaar (januari t/m juni 2014). 

 

4. Bij het invullen van de vragen over visgebieden, wordt u gevraagd de 

nummers uit de kaart op de achterzijde van deze folder te gebruiken. 

 

5. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u dan ook 

om nergens uw naam en registratienummer van het vaartuig op de 

vragenlijst te schrijven. 

 

6. De ingevulde vragenlijst kunt u tot 28 augustus 2015 terugsturen aan 

de CVO in bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. 

 

7. Als u vragen heeft over de vragenlijst of over het project, dan kunt u 

contact opnemen met Inger Wilms (CVO, telefoon 06 169 142 57, 

iwilms@cvo-visserij.nl) 

 

 

Rapporten met resultaten uit eerdere jaren kunt u vinden op 

www.nsss.eu  

mailto:iwilms@cvo-visserij.nl
http://www.nsss.eu/
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Visgebieden Noordzee 


