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BIJLAGE I 

De volgende bijlagen III en IV worden toegevoegd aan Verordening (EG) nr. 1224/2009 

"BIJLAGE III 

TOE TE KENNEN PUNTEN AAN HOUDERS VAN VISVERGUNNINGEN UIT DE UNIE OF KAPITEINS UIT DE UNIE VOOR ERNSTIGE 

INBREUKEN 

Nr. Ernstige inbreuk Punten 

1 

 

Niet-naleving van de verplichting om gegevens in verband met visserijactiviteiten, 

met inbegrip van gegevens die door volgsystemen voor vaartuigen moeten worden 

verzonden en voorafgaande kennisgevingen, nauwkeurig te registreren en te 

rapporteren, zoals vereist op grond van de regels van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid. 

3 

2  

 

Het niet beschikbaar maken van een vangstaangifte of aangifte van aanlanding aan 

het derde land en het niet toezenden van een elektronische kopie hiervan aan de 

vlaggenlidstaat zoals vereist op grond van artikel 30, lid 1, van 

Verordening (EU) 2017/2403. 

3 

3 

Het niet toezenden van een aangifte van aanlanding of verkoopdocument aan de 

vlaggenlidstaat wanneer de vangst is aangeland in de haven van een derde land, of 

van een aangifte van overlading of een aangifte van overbrenging wanneer de 

activiteit heeft plaatsgevonden buiten de wateren van de Unie. 

3 

4 Gebruik van vistuig dat niet conform de voorschriften is. 4 

5 
Niet-naleving van de verplichtingen in verband met het gebruik van vistuig zoals 

vastgesteld in de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
4 

6 

 

Het opvoeren van een motor of manipulatie van apparaten voor de continue 

monitoring van het motorvermogen om het vermogen op te voeren tot meer dan 

het op het motorcertificaat vermelde maximale continue motorvermogen. 

5 

7 

 

Het vervalsen of verborgen houden van kentekens van het vissersvaartuig of 

vistuig, de identiteit of de registratie van een vissersvaartuig. 
5 

8 Het vervalsen van documenten, gegevens of informatie of het gebruik van 5 
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Nr. Ernstige inbreuk Punten 

 vervalste of ongeldige documenten, gegevens of informatie die is vereist op grond 

van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid, met inbegrip van 

documenten, gegevens en informatie als bedoeld in 

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad.  

9 

 

Het verborgen houden van, knoeien met of doen verdwijnen van bewijsmateriaal 

dat van belang is in het kader van een onderzoek. 
5 

10 

 

Het plegen van meerdere inbreuken die samen een ernstige veronachtzaming 

vormen van de instandhoudings- en beheersmaatregelen. 
5 

11 

 

Het niet aan boord van het vissersvaartuig brengen of houden, waaronder door 

slipping, en het overladen, overbrengen en aanlanden van ondermaatse vis in strijd 

met de geldende wetgeving of vangsten van soorten die vallen onder de 

aanlandingsverplichting zoals uiteengezet in artikel 15 van 

Verordening (EU) nr. 1380/2013, tenzij het aan boord brengen en houden en het 

aanlanden van dergelijke vangsten in strijd zou zijn met de verplichtingen, met 

inbegrip van de verplichtingen voor gebieden van regionale organisaties voor 

visserijbeheer, of hiervoor uitzonderingen gelden waarin is voorzien in de regels 

van het gemeenschappelijk visserijbeleid in visserijen of visserijgebieden waar 

dergelijke regels van toepassing zijn. 

5 

12 

 

Het in het gebied van een regionale organisatie voor visserijbeheer verrichten van 

visserijactiviteiten op een wijze die onverenigbaar is met of indruist tegen de 

instandhoudings- en beheersmaatregelen van die organisatie. 

5 

13 

 

Het verrichten van overbrengingsactiviteiten in strijd met de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid of de toepasselijke instandhoudings- en 

beheersmaatregelen die door regionale organisaties voor visserijbeheer zijn 

aangenomen. 

5 

14 

 

Het aanlanden in havens van derde landen zonder voorafgaande kennisgeving als 

bedoeld in artikel 19 bis van deze verordening; of het aanlanden van 

visserijproducten die afkomstig zijn van de IOO-visserij. 

5 

15 

 
Het gebruiken van verboden vistuig. 6 

16 

 

Het vissen in een beperkt of gesloten gebied of een gebied voor herstel van de 

bestanden, of tijdens een gesloten seizoen of zonder quotum of na volledige 
6 
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Nr. Ernstige inbreuk Punten 

 benutting van het quotum of onder een gestelde dieptegrens. 

17 

 

Het vissen zonder een geldige visvergunning of vismachtiging of een geldig 

visdocument die of dat is afgegeven door de vlaggenstaat of de betrokken 

kuststaat. 

 

7 

18  

 

Het deelnemen aan gerichte visserij, het aan boord houden, overladen, overbrengen 

of aanlanden van soorten waarvoor een moratorium of -verbod of gesloten seizoen 

geldt. 

7 

19 

 

Het bemoeilijken van de werkzaamheden van functionarissen of waarnemers bij 

het uitvoeren van hun taak. 
7 

20 

 

Het overladen of overbrengen van vangsten op of deelname aan gezamenlijke 

visserijactiviteiten met, of zorgen voor ondersteuning of bevoorrading van 

vissersvaartuigen waarvan is geconstateerd dat zij IOO-visserij als bedoeld in 

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad bedrijven, in het bijzonder 

vaartuigen die zijn opgenomen in de lijst van IOO-vaartuigen van de Unie of van 

een regionale organisatie voor visserijbeheer, zoals bedoeld in de artikelen 29 en 

30 van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad. 

7 

21 

 

Het overladen zonder de vereiste machtiging of wanneer een dergelijke overlading 

verboden is. 
7 

22 

 

Betrokkenheid bij de exploitatie, het beheer of de eigendom van of worden 

ingehuurd op vissersvaartuigen die zijn opgenomen in de communautaire lijst van 

IOO-vaartuigen als gedefinieerd in het kader van Verordening (EG) nr. 1005/2008 

van de Raad, in het bijzonder vaartuigen die zijn opgenomen in de communautaire 

lijst van IOO-vaartuigen of in de lijst van IOO-vaartuigen van een regionale 

organisatie voor visserijbeheer, zoals bedoeld in de artikelen 29 en 30 van 

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad.  

 

7 
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BIJLAGE IV
1
 

Alternatieve criteria ter kwalificering van een inbreuk als ernstig overeenkomstig artikel 90, lid 3 van deze verordening. 

Activiteiten Criterium 

Artikel 90, lid 3, onder a)  

Niet-naleving van de verplichting om gegevens in verband met 

visserijactiviteiten, met inbegrip van gegevens die door 

volgsystemen voor vaartuigen moeten worden verzonden en 

voorafgaande kennisgevingen, nauwkeurig te registreren en te 

rapporteren, zoals vereist op grond van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid; 

 

Artikel 90, lid 3, onder b)  

Het niet beschikbaar maken van een vangstaangifte of een aangifte 

van aanlanding aan het derde land en het niet toezenden van een 

elektronische kopie hiervan aan hun vlaggenlidstaat zoals vereist op 

grond van artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2403;  

 

Artikel 90, lid 3, onder e)  

Het niet aan boord van het vissersvaartuig brengen of houden, 

waaronder door slipping, en het overladen, overbrengen en 

aanlanden van ondermaatse vis in strijd met de geldende wetgeving 

of vangsten van soorten die vallen onder de aanlandingsverplichting 

zoals uiteengezet in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013, 

tenzij het aan boord brengen en houden en het aanlanden van 

dergelijke vangsten in strijd zou zijn met de verplichtingen, met 

inbegrip van de verplichtingen voor gebieden van regionale 

organisaties voor visserijbeheer, of hiervoor uitzonderingen gelden 

- De vangsten in verband met de vermeende inbreuk vonden plaats:  

in een gesloten gebied; of 

onder een gestelde dieptegrens; 

 

- de inbreuk is de tweede inbreuk die in de voorgaande twaalf 

maanden werd vastgesteld. 

 

- vangsten in verband met de vermeende inbreuk vertegenwoordigen 

hoeveelheden die gelijk zijn aan of meer dan het dubbele bedragen 

van de toegestane tolerantiemarges zoals bedoeld in artikel 14, lid 3, 

en artikel 21, lid 3, van deze verordening; 

 

- de vangsten in verband met de vermeende inbreuk komen overeen 

met:  

a) hoeveelheden van meer dan 100 kilo of 20 % van de totale 

hoeveelheden die in het logboek of de aangifte van aanlanding of 

overlading zijn vermeld; of  

b) een waarde van 10 % van de totale waarde van de 

visserijproducten;  

wanneer de inbreuk verband houdt met een van de volgende soorten: 

 alle soorten waarvoor een 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte geldt op grond 

van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid;  

 alle soorten waarvoor de aanlandingsverplichting geldt als 

                                                            
1 De in deze bijlage genoemde bedragen worden berekend op basis van de waarde van de visserijproducten die wordt verkregen door het plegen van de inbreuk, aan de hand van 
de geldende prijzen op het Eumofa-platform op het moment van de vaststelling van de inbreuk, indien beschikbaar. In gevallen waarin de Eumofa-waarden niet beschikbaar of 
relevant zijn, zijn nationale prijzen of prijzen die op de belangrijkste internationale markten worden vastgesteld die relevant zijn voor de desbetreffende soort van toepassing en 
gelden de hogere prijzen. 
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Activiteiten Criterium 

waarin is voorzien in de regels van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid in visserijen of visserijgebieden waar dergelijke regels 

van toepassing zijn.  

 

Artikel 90, lid 3, onder f)  

Het in het gebied van een regionale organisatie voor visserijbeheer 

verrichten van visserijactiviteiten op een wijze die onverenigbaar is 

met of indruist tegen de instandhoudings- en beheersmaatregelen van 

die organisatie. 

bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013; 

 alle soorten waarvoor vangstmogelijkheden gelden volgens 

de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 

 alle soorten waarvoor meerjarenplannen gelden; 

 

 alle soorten waarvoor een moratorium of -verbod of gesloten 

seizoen geldt; 

 alle soorten die worden gereguleerd door een regionale 

organisatie voor visserijbeheer. 

Artikel 90, lid 3, onder g)  

Het op de markt beschikbaar maken van visserijproducten in strijd 

met de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid  

 

 

- De vermeende inbreuk is de tweede inbreuk die in de voorgaande 

twaalf maanden werd vastgesteld; 

 

- de vermeende inbreuk houdt verband met de afzet van IOO-

producten, willens en wetens of in strijd met de IOO-verordening; 

 

- wanneer de rechtstreekse verkoop plaatsvond met een niet-

geregistreerd visafslag of niet-geregistreerde koper, zoals bedoeld in 

artikel 59 van deze verordening; 

 

- de voltooiing of indiening van verkoopdocumenten is niet in 

overeenstemming met artikel 62 van deze verordening, met inbegrip 

van de verplichting om alle gegevens elektronisch te registreren en 

verstrekken;  

 

- de vangsten in verband met de vermeende inbreuk komen overeen 

met hoeveelheden van meer dan 100 kilo of 20 % van de totale 

hoeveelheden die in het logboek of de aangifte van aanlanding of 

overlading zijn vermeld, of een waarde van 10 % van de totale 

waarde van de visserijproducten, indien de inbreuk verband houdt 

met een van de volgende soorten: 

 alle soorten waarvoor een 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte geldt op grond 

van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 
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Activiteiten Criterium 

 alle soorten waarvoor de aanlandingsverplichting geldt als 

bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013; 

 alle soorten waarvoor vangstmogelijkheden gelden volgens 

de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 

 alle soorten waarvoor een meerjarenplan geldt; 

 alle soorten waarvoor een moratorium of -verbod of gesloten 

seizoen geldt; 

 alle soorten die worden gereguleerd door een regionale 

organisatie voor visserijbeheer. 

Artikel 90, lid 3, onder c)  

Het gebruiken van vistuig dat niet conform de voorschriften is. 

 

Artikel 90, lid 3, onder d) 

Niet-naleving van de verplichtingen in verband met het gebruik van 

vistuig zoals vastgesteld in de regels van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid. 

 

- De vangsten in verband met de vermeende inbreuk vonden plaats:  

in een gesloten gebied; of 

onder een gestelde dieptegrens; 

 

- het gebruikte vistuig is een van de volgende:  

 vissen met explosieven 

 verboden drijvende kieuwnetten 

 

- het aantal toegestane vistuigen overschrijdt het aantal toegestane 

tuigen aan boord van de vissersvaartuigen met twee eenheden;  

 

- de vermeende inbreuk is de tweede inbreuk die in de voorgaande 

twaalf maanden werd vastgesteld; 

 

- vangsten in verband met de vermeende inbreuk vertegenwoordigen 

hoeveelheden die gelijk zijn aan of meer dan het dubbele bedragen 

van de toegestane tolerantiemarges zoals bedoeld in artikel 14, lid 3, 

van deze verordening; 

 

- de vangsten in verband met de vermeende inbreuk komen overeen 

met hoeveelheden van meer dan 100 kilo of 20 % van de totale 

hoeveelheden die in het logboek of de aangifte van aanlanding of 

overlading zijn vermeld, of een waarde van 10 % van de totale 

waarde van de visserijproducten, indien de inbreuk verband houdt 
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Activiteiten Criterium 

met een van de volgende soorten: 

 alle soorten waarvoor een 

minimuminstandhoudingsreferentie geldt op grond van de 

regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 

 alle soorten waarvoor de aanlandingsverplichting geldt zoals 

bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013; 

 alle soorten waarvoor vangstregels gelden uit hoofde van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid; 

 alle soorten waarvoor een meerjarenplan geldt; 

 alle soorten waarvoor een moratorium of -verbod of gesloten 

seizoen geldt; 

 alle soorten die worden gereguleerd door een regionale 

organisatie voor visserijbeheer. 

Artikel 90, lid 3, onder h) 

Het verrichten van recreatieve visserijactiviteiten in strijd met de 

regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid of de verkoop van 

vangsten van recreatieve visserijen. 

- De vangsten in verband met de vermeende inbreuk vonden plaats:  

 in een gesloten gebied; of 

 onder een gestelde dieptegrens; 

 

- de vermeende inbreuk is de derde inbreuk die in de voorgaande zes 

maanden werd vastgesteld; 

 

- de vangsten in verband met de vermeende inbreuk komen overeen 

met hoeveelheden van meer dan 5 kilo wanneer de inbreuk verband 

houdt met een van de volgende soorten: 

 alle soorten waarvoor een 

minimuminstandhoudingsreferentiegrootte geldt zoals 

bedoeld op grond van de regels van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid; 

 alle soorten waarvoor de aanlandingsverplichting geldt zoals 

bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1380/2013; 

 alle soorten waarvoor vangstmogelijkheden gelden volgens 

de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 

 alle soorten waarvoor een meerjarenplan geldt; 

alle soorten waarvoor een moratorium of -verbod of gesloten 
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Activiteiten Criterium 

seizoen geldt. 

Artikel 90, lid 3, onder i)  

Het plegen van meerdere inbreuken die samen een ernstige 

veronachtzaming vormen van de instandhoudings- en 

beheersmaatregelen. 

Het aantal gelijktijdige inbreuken die afzonderlijk gezien niet ernstig 

worden geacht is hoger dan 3. 

" 
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BIJLAGE II 

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1005/2008 en het aanhangsel van die bijlage worden 

vervangen door: 

 

"BIJLAGE II – Vangstcertificaat en wederuitvoercertificaat van de Europese Unie 

 (i) VANGSTCERTIFICAAT VAN DE EUROPESE UNIE  

Documentnummer Validerende autoriteit  

1. Naam Adres Tel. 

Fax 

2. Naam van het 

vissersvaartuig 

Vlag — Thuishaven en 

registratienummer 

Roepnaam IMO/Lloyds-nummer 

(indien toegekend) 

 Nummer visvergunning — 

Geldig tot en met  

Inmarsatnummer Faxnummer Telefoonnummer E-mailadres (indien 

voorhanden) 

 
  

3. Omschrijving van het 

product 

Aard van de toegestane be- 

of verwerking aan boord: 

4. Referentiegegevens geldende 

instandhoudings- en beheersmaatregelen 

Soort 
Productcod

e 

Vangstgebied

(en) en -data 

Geschat 

levend 

gewicht 

(nettogewicht 

vis in kg) 

Geschat aan te 

landen levend 

gewicht 

(nettogewicht 

vis in kg) 

Geverifieerd 

aangeland gewicht 

(nettogewicht in kg)  

      

5. Naam van de kapitein van het vissersvaartuig — Handtekening - Zegel: 

6. Aangifte van overlading op zee 

Naam van de kapitein van het 

vissersvaartuig 

Handteke

ning en 

datum 

Overlading 

datum/gebied/positie 

Geschat gewicht (kg) 

Kapitein van het 

ontvangende vaartuig 

Handteke

ning 

Naam van het 

vaartuig 

Roepnaam IMO/Lloyds-nummer 

(indien toegekend) 

7. Machtiging tot overlading en/of aanlanding binnen een havengebied: 

Naam Autoriteit Handteke

ning 

Adres Tel. Haven van 

aanlanding 

(indien van 

toepassing) 

Datum van 

aanlanding 

(indien van 

toepassing)   

Zegel (stempel) 

Haven van 

overlading 

(indien van 

toepassing) 

Datum van 

overlading 

(indien van 

toepassing)   

Zegel (stempel) 

8. Naam en adres van Handtekening Datum Zegel 
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de exporteur 

 

9. Validering door de autoriteit van de vlaggenstaat: 

Naam/titel Handtekening Datum  Zegel (stempel) 

10. Gegevens in verband met het vervoer: zie aanhangsel 

11. Verklaring van de importeur: 

bedrijf, naam, adres, EORI-

nummer en 

contactgegevens van de 

importeur (gegevens 

vermelden) 

Handtekening Datum Zegel 

bedrijf, naam, adres, EORI-

nummer en 

contactgegevens van de 

vertegenwoordiger van de 

importeur (gegevens 

vermelden) 

Handtekening Datum Zegel 

Productomschrijving: GN-code Productomschrijving Nettoge

wicht in 

kg 

 

Nettogewicht vis in 

kg 

 

Document uit hoofde van 

artikel 14, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1005/

2008: 

Ja/nee 

(indien van 

toepassing) 

Referenties 

Document uit hoofde van 

artikel 14, lid 2, van 

Verordening (EG) nr. 1005/

2008: 

Ja/nee 

(indien van 

toepassing) 

Referenties 

Lidstaat en kantoor van 

invoer 

 

Vervoersmiddelen bij 

aankomst (lucht, voertuig, 

schip, trein) 

Verwijzing naar 

vervoersdocument 

Geschatte tijdstip van aankomst (bij 

indiening in het kader van artikel 12, lid 1, 

van Verordening (EG) nr. 1005/2008) 

Douaneaangiftenummer 

(indien geregistreerd) 

GVDB-nummer (indien 

beschikbaar) 

 

12. Controle bij invoer: 

Autoriteit 

Plaats Invoer 

toegestaan (*) 

Invoer 

opgeschort (*) 

Verificatie gevraagd 

— datum 

13. Weigering van afgifte 

vangstcertificaat  

Afgifte vangstcertificaat geweigerd op grond van: 

 

(*) 
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 Art. 18, lid 1, onder a)      

Art. 18, lid 1, onder b)        

Art. 18, lid 1, onder c)        

Art. 18, lid 1, onder d)        

Art. 18, lid 1, onder e)        

Art. 18, lid 1, onder f)        

Art. 18, lid 1, onder g)        

Art. 18, lid 2, onder a)   

Art. 18, lid 2, onder b)   

Art. 18, lid 2, onder c)   

Art. 18, lid 2, onder d)  

(*) Vink het juiste vakje aan. 

 

 

(*) Vink het juiste vakje aan. 

 

  

 (ii) WEDERUITVOERCERTIFICAAT VAN DE EUROPESE UNIE 

Certificaatnummer Datum  Lidstaat 

1. Omschrijving van het 

wederuitgevoerde product: 

 Gewicht (kg)  

Soort Productcode 

Verschil met de totale 

hoeveelheid aangegeven in 

het vangstcertificaat  

2. Naam van de 

wederuitvoerder 

Adres Handtekening  Datum 

3. Autoriteit  

Naam/titel  

 

Handtekening Datum Zegel/stemp

el 

4. Controle bij wederuitvoer 

Plaats:  Wederuitvoer 

toegestaan (*) 

Verificatie gevraagd 

(*) 

Nummer en 

datum van de 

aangifte ten 

wederuitvoer 
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Aanhangsel 

VERVOERSGEGEVENS 

 

1. Land van uitvoer 

Haven/luchthaven/andere plaats 

van vertrek 

2. Handtekening exporteur  

Naam en vlag van het vaartuig 

Vluchtnummer/nummer 

luchtvrachtbrief 

Nationaliteit en registratienummer 

vrachtwagen 

Nummer spoorvrachtbrief 

Ander vervoersdocument  

Nummer(s) 

van de 

container(s)  

lijst 

bijgevoegd 

 

Naam Adres Handteken

ing 


