
 

 

  

 

Min. Economische Zaken 
t.a.v. mevrouw M.H. Mossink 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AC DEN HAAG 
              

No.: 20216591  

Onderwerp: maatregelen zeebaars 

Emmeloord,    16 januari 2017  

Geachte mevrouw  Mossink, 
 
 
In de laatste vergadering van de Landbouw- en Visserijraad in Brussel is er door staatssecretaris Van 

Dam, op ons nadrukkelijk verzoek, gepleit voor een ontheffing van het visverbod op zeebaars 

gevangen met staande netten. Wij zijn de staatssecretaris daar dankbaar voor maar de huidige 

regeling leidt nog steeds tot oneerlijke concurrentie ten koste van deze kleinschalige vissers. In deze 

brief willen wij hier uw aandacht voor vragen. 

 

Inzet bij Visserijraad 

In de aanloop van de Landbouw- en Visserijraad in december 2016 hebben wij als Nederlandse 

Vissersbond bij uw ambtenaren aangedrongen op ontheffing van het visverbod op zeebaars voor de 

visserij met staande netten. De Europese Commissie had deze groep vissers in haar voorstellen voor 

zeebaars blijkbaar over het hoofd gezien en dat terwijl deze zeer kleinschalige beroepsvissers juist 

afhankelijk zijn van zeebaars voor hun voortbestaan. Vandaar dat de Nederlandse Vissersbond heeft 

aangedrongen om dezelfde ontheffing te geven als de beroepshengelaars, namelijk 10 ton 

zeebaars/jaar. Immers vissen beide groepen, beroepshengelaars en staandvissers,  gericht op 

zeebaars en zijn daar beiden in belangrijke mate van afhankelijk.  Van uw Ministerie hebben wij 

steun ervaren voor dit pleidooi en tijdens de Visserijraad heeft de staatssecretaris zich ingezet voor 

de staandwantvissers.  

 

Huidige regeling ontoereikend en oneerlijk 

De huidige regeling waarbij staandwantvissers maximaal 250 KG zeebaars per maand mogen 

aanlanden is ontoereikend. Niet opgevist kilogrammen zeebaars meenemen naar een volgende 

maand is niet toegestaan (geen flexibiliteit). Het probleem met zeebaars is dat deze voor veel vissers 

maar in een paar maanden te vangen is. Er zijn maanden dat er geen zeebaars wordt gevangen door 

staandwantvissers en andere maanden waarin een paar ton gevangen wordt.  

Bovendien is er sprake van oneerlijke concurrentie omdat het in geen verhouding staat tot de 

regeling van de beroepshengelaars die 10.000 KG zeebaars per jaar mogen aanlanden. Deze vissers 



 

 

krijgen alle flexibiliteit om hun aandeel zeebaars gedurende het jaar op te kunnen vissen terwijl de 

staandwantvissers het nakijken hebben en gebonden zijn aan de maximaal 250 KG/maand!.   

Uitgaande van een gemiddelde jaarprijs voor zeebaars van € 15,-/KG worden de economische 

verschillen tussen beide groepen kleinschalige vissers, beroepshengelaars en staandwantvissers, 

bijzonder groot.  Opgemerkt moet worden dat een deel van de staandwantvissers alleen zeebaars als 

doelsoort hebben en dus, net als de beroepsmatige hengelaars, geen uitwijkmogelijkheden hebben 

naar een andere vissoort. De schepen zijn uitgerust voor deze zeer kleinschalige visserij en kunnen 

niet met een grotere hoeveelheid netwerk vissen, zoals dat nodig is voor bijvoorbeeld de 

staandwantvisserij op tong. 

Maar er speelt meer. Staandwantvissers en beroepshengelaars mogen dit jaar alleen zeebaars 

aanlanden als ze het afgelopen jaar zeebaars binnen de referentiedata hebben aangeland. Er moet 

dus sprake zijn van een trackrecord om te mogen vissen. Vanwege de slechte zeebaarsstand heeft 

een aantal van deze vissers juist niet op zeebaars gevist en daarvoor worden ze met de huidige 

regeling nu gestraft. Er zijn vissers die afgelopen tijd juist trackrecords hebben aangeschaft  en in 

apparatuur hebben geïnvesteerd om op zeebaars te kunnen vissen. In het verleden hadden die wel 

trackrecords voor de handlijnvisserij op zeebaars maar zijn die rechten door nationale beperkende 

maatregelen in 2015 kwijtgeraakt. Nu wordt er een vergelijkbare regeling toegepast, waardoor 

vissers, die in het verleden investeringen in vistuigen hebben gedaan, wederom hun rechten 

kwijtraken.  Die vissers lijden nu dubbele economische schade omdat er in het verleden geïnvesteerd 

is in materiaal, en in 2015/2016 wederom in trackrecords. 

 

Onze wensen 

 Nederlandse Vissersbond pleit voor gelijke visserijmogelijkheden op zeebaars voor 

beroepshengelaars en staandwantvissers.   Beiden zouden 10 ton zeebaars per jaar op 

moeten kunnen vissen. 

 Op z’n minst zouden staandwantvissers een hoeveelheid van 2.500 KG zeebaars per jaar (10 

maanden x 250 KG/maand) gespreid over het jaar op moeten kunnen vissen. 

 Vissers die in de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 september 2016 NIET met haken, 

lijnen of kieuwnetten zeebaars hebben gevangen maar wel rechten (trackrecords) bezitten 

moeten de mogelijkheid krijgen om op zeebaars te vissen en die aan te landen.  

 

Graag zouden wij zien dat er door de Nederlandse overheid wordt aangedrongen om de huidige 

zeebaars regeling te herzien conform onze wensen. Wij gaan hierover graag op korte termijn met u 

in gesprek.  

  



 

 

Wij vertrouwen er op dat u zich wederom voor onze vissers gaat inzetten. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en alvast dank voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 
 
NEDERLANDSE VISSERSBOND  

 
D.J.T. Berends 
(secretaris) 
 


