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Het Europees parlement heeft per april 2019 gestemd over de nieuwe Verordening Technische 
Maatregelen waarbij het verbod van de pulsvisserij is bekrachtigd. Per juli 2021 geldt een 
volledig verbod op de pulstechniek binnen Europese wateren. Sinds juni 2019 is de helft van de 
pulsontheffingen onder Nederlandse schepen al verlopen. Per 1 januari 2020 eindigen de 
pulsontheffingen van een volgende groep Nederlandse schepen gevolgd door de laatste groep 
per juli 2021, waardoor het verzamelen van visserijdata met de pulstechniek voor onderzoek 
steeds geringer wordt. Met name over het economisch belang van de pulsvisserij in de kustzones 
zijn er nog vragen, zoals over de vangsten van tong door Nederlandse pulsschepen in de 
Europese 12-mijlszones. Deze vraag is aan de orde aangezien lidstaten na de inwerkingtreding 
van de Verordering Technische Maatregelen de mogelijkheid krijgen om de pulsvisserij binnen de 
12-mijlszone per direct te verbieden. Frankrijk en België hebben een sluiting van hun 12-
mijlszone voor pulsvisserij aangekondigd (PZC, 2019). Dit maakt het noodzakelijk dat er een
goed overzicht bestaat van de vangsten van Nederlands gevlagde pulsschepen binnen Europese
12-mijlszones1 om het belang van deze gebieden voor de Nederlandse visserij te kunnen
inschatten.

Tong is de belangrijkste doelsoort waar de pulsvissers maar ook veel kleinschalige kustvissers 
(zoals de vistechniek met staandwant) zich op richten. Allereerst omdat het een lucratieve vis is 
vanwege de relatief hoge verkoopprijs in vergelijking tot veel andere platvissoorten (zoals schol, 
schar, bot enzovoort). Ten tweede kent Nederland vanuit de geschiedenis een groot tongquotum 
in verhouding tot andere EU-lidstaten. Daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid gevraagd om een overzicht te maken van de tongvangsten binnen de  
12-mijlszones. Dit is een aanvulling op het eerdere rapport in 2018 (Hoekstra et al., 2018). In
dit onderzoeksrapport werd de ruimtelijke spreiding van zowel puls- als boomkorschepen binnen
en buiten de 12-mijlszones over de periode 2011-2017 vergeleken. Echter, de tongvangsten zijn
hier niet meegenomen. Daarnaast is de vraag gesteld hoeveel van het nationaal quotum voor
tong jaarlijks door Nederlandse schepen is benut. Onderstaand feitenoverzicht is opgesteld op
basis van databronnen van Wageningen Economic Research (zie ook de bijlage op de laatste
pagina).
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Tongvangsten Nederlandse visserij: gemiddeld 88% buiten 
12-mijlszones
Veruit het grootste deel van de tongvangsten (88% in gewicht) door Nederlandse vissersschepen 
werd buiten de 12-mijlszone gevangen in de periode 2011-2017 (figuur 1). Nederlandse schepen 
visten binnen de 12-mijlszone op tong in de wateren van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en 
Denemarken. De vangstgegevens wijken in geringe mate af van die gepresenteerd op Agrimatie 
(Visserij in Cijfers, 2019), doordat er hier (figuur 1) geen expliciet onderscheid is gemaakt tussen 
schepen met actieve en passieve visserijmethoden. Daarnaast zijn de vangsten berekend op basis 
van logboekgegevens gekoppeld aan de VMS-gegevens.  

Figuur 1 Tongvangsten Nederlandse visserij binnen en buiten 12-mijlszones (in tonnen) 
Bron: VMS, bewerkt door Wageningen Economic Research (2019). 

De tongvangsten door Nederlandse schepen vertoonden een fluctuerend beeld over de jaren 2011-
2017. 2016 was het jaar waarin de meeste tong werd gevangen: 10.100 ton. De aanvoer van tong 
was het laagst in 2011 met 7.800 ton. De verhoudingen tussen tongvangsten binnen en buiten de 
12-mijlszones liggen ver uiteen. In sommige jaren zoals 2011 en 2017 werd ongeveer 8 keer zoveel
tong buiten de 12-mijlszone door Nederlandse vissers gevangen in vergelijking met de
tongvangsten binnen de 12-mijlszones van Europese kustwateren (figuur 1).

Buiten de 12-mijlszones 
Schepen met een motorvermogen groter dan 300 pk mogen alleen buiten de 12-mijlszones vissen. 
Voor de (euro)kotters1 met een kleiner motorvermogen (tot en met 300 pk) geldt dat die zowel 
binnen als buiten de 12-mijl mogen vissen. In 2016 werd buiten de 12-mijlszones de meeste tong 
gevangen: 8.700 ton (in oranje weergegeven, figuur 1). Met 6.900 ton werd de minste tong over de 
7-jarige periode in 2011 gevangen. De meeste tong werd aangevoerd door pulskotters met een
motorvermogen groter dan 300 pk (figuur 2). Van deze schepen waren er in 2017 ongeveer
60 actief. Vangsten van individuele pulskotters (meer dan 300 pk) verschilden sterk: van 35 ton tot
uitschieters van 250 ton aan tong in 2017.

Binnen de 12-mijlszones 
Over de periode van 2011-2017 varieerde de tongvangsten binnen de 12-mijlszones tussen 
850 (2011) en 1.400 ton (2013) (met blauw weergegeven, figuur 1). Er was onderscheid in deze 
groep van kleinere pulsschepen (max. 300 pk) in tongvangsten. Er waren individuele pulskotters 
die het hele jaar rond op tong visten. Zij voerden gemiddeld 100 ton aan tong aan per jaar. De 
andere groep bestond uit die kleinere pulskotters die delen van het jaar ook op andere soorten 

1  Eurokotter is de benaming die specifiek gegeven wordt aan kotters met een vermogen tussen de 260 en 300 pk, een 
lengte tussen de 20 en 24 meter en als scheepstype gebouwd vanaf de jaren tachtig. 
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zoals garnalen, langoustines en schol visten. De hoeveelheid gevangen tong was voor bepaalde 
individuele pulskotters dan ook gemiddeld van de 30-50 ton per jaar. Een andere reden van de 
lagere aanvoer kon zijn dat deze schepen veel minder zeedagen per jaar gemaakt hebben vanwege 
onderhoud en dergelijke. Gemiddeld over het jaar visten zo’n 15 kotters met een motovermogen tot 
300 pk met de pulstechniek.  

Binnen de 12-mijlszones werd de meeste tong gevangen met 
pulstechniek (t.o.v. andere vistechnieken) 
Van alle vistuigen ingezet door Nederlandse vissers om de tong te vangen, werd met de 
pulsmethode het meeste gevangen binnen de 12-mijlszones (figuur 2). De omschakeling van 
boomkor naar puls als vistuig is duidelijk terug te zien. In 2011 werd nog 57% van de tongvangsten 
binnen de 12-mijlszones met boomkor gevangen, terwijl dit in 2017 nog slechts 3% was op het 
totaal. Voor puls gold juist dat het aandeel 31% was in 2011 en 96% in 2017. Tongvangsten met 
SumWing daalden in de jaren van 5% (2011) naar minder dan 1% (2017). Twinrig en garnalen 
waren verwaarloosbaar met ieder minder dan 1% van de totale vangsten van tong. Snurrevaad 
(ook wel Flyshoot genoemd) kende nauwelijks tot geen tongaanvoer binnen de 12-mijlszone. Dat is 
niet verwonderlijk doordat deze schepen bijna niet binnen de 12-mijlszones visten en zich net als 
bij twinrig en garnalen vooral op andere soorten richten. Tongvangsten met staandwant varieerde 
van maximaal 9% op het totaal (2014) tot een minimum van minder dan 1% (2016). 

Figuur 2 Tongvangsten binnen de 12-mijlszones per vistuig (in tonnen) 
Bron: VMS, bewerkt door Wageningen Economic Research (2019). 

In absolute aantallen varieerden de tongvangsten met de pulstechniek van minimaal 270 ton (in 
2011) tot maximaal 1.300 ton afgerond (in 2016). Boomkor was na de puls het meest gebruikte 
tuig voor de vangst van tong met een maximum van 490 ton in 2011. In 2017 werd met de 
boomkor nog slechts 30 ton tong aangevoerd die binnen de 12-mijlszones was gevangen. De 
staandwant visserij had na de boomkor en pulsvisserij de grootste vangsten in de 12-mijlszone: 
van 4 ton (2016) tot 123 ton (2013). De vangsten met staandwantvisserij daalden vanaf 2013 tot 
en met 2017 door een afname van het aantal actieve schepen dat met staandwant visten.2 Bijna 
alle vangsten van staandwant vonden in Nederlandse wateren plaats.  

Voor de drie belangrijkste vistuigen in tongvangsten verschilde de vangstefficiëntie per zeedag 
sterk. Per gemiddelde zeedag in 2017 ving een kleinere pulskotter ongeveer 520 kg tong, waar de 
gemiddelde (euro)kotter met boomkor en SumWing iets minder ving: 494 kg tong. Overigens lag 

2  Een actief schip is gedefinieerd als een minimale scheepslengte van 12 meter en een minimale jaarlijkse omzet van 
50.000 euro. 
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dit verschil in 2018 al verder uit elkaar. Toen ving een kleinere pulskotter gemiddeld 405 kg tong 
per zeedag en de boomkor/SumWing ongeveer 320 kg per zeedag. Met staandwant werd sterk 
variërend per schip, maar gemiddeld tussen de 55-105 kg tong gevangen per zeedag (Visserij in 
Cijfers, 2019). 

Binnen de Europese 12-mijlszones, meeste tong in Nederlandse en 
Belgische wateren gevangen  
Er werd in verschillende Europese 12-mijlszones op tong gevist door Nederlandse schepen. In de 
Nederlandse 12-mijlszone werd de meeste tong gevangen met een minimum van 458 ton in 2017 
en een maximum van 854 ton in 2016 (figuur 3). De Belgische 12-mijlszone was, na de 
Nederlandse 12-mijlszone, het gebied waar Nederlandse bedrijven de meeste tong vingen: 
gemiddeld ongeveer 420 ton over al die jaren, met een maximum van 567 ton (in 2013) en een 
absoluut minimum van 192 ton (in 2011). De tongvangsten door Nederlandse vissers binnen de 
Franse 12-mijlszone varieerden van 19 tot 54 ton tussen 2011 en 2017. De tongvangsten in Deense 
en Duitse 12-mijlszones waren verwaarloosbaar in vangsten (maximaal 6 ton in 2016) vergeleken 
met andere kustzones waar Nederlandse vissers tong vingen.  

De verdeling van tongvangsten naar kustwater was: Nederlandse (59%), Belgische (38%) en 
Franse (4%). Het resterende deel van minder dan 1% werd in Duitse en Deense 12-mijlszones 
gevangen in de zeven jaar door Nederlandse vissers. 

Figuur 3  Tongvangsten binnen de 12-mijlszones (in tonnen) 
Bron: VMS, bewerkt door Wageningen Economic Research (2019). 

Van de pulsvisserij werd 96% van tongvangsten binnen Nederlandse 
en Belgische 12-mijlszones gevangen 
De pulskotters (tot en met 300 pk) vingen bijna alle tong in de Nederlandse en Belgische 
12-mijlszone (figuur 4). Gemiddeld waren de kustzones van beide lidstaten goed voor 96% van de
tongvangsten van deze kleinere pulsvaartuigen. Er was geen specifieke trend in een toe- of afname
van de tongvangsten per 12-mijlszone van een lidstaat. De jaren 2011 en 2014 kenmerkten zich
door de laagste aanvoer door pulskotters in de Nederlandse kustzone met respectievelijk 219 en
340 ton. Daartegenover stond 2016, het jaar waarin met 825 ton de meeste tong in Nederlandse
kustwateren werd gevangen. De tongvangsten in Belgische 12-mijlszone lieten minder grote
fluctuaties zien. Met een minimum van 47 en 290 ton (in 2011 en 2012) en de 2 jaren van
maximale vangsten met 535 ton (2013) en 469 ton (2016) was en is de Belgische 12-mijlszone een
belangrijk vangstgebied voor Nederlandse kleinere pulskotters. Procentueel was de verdeling naar
tongvangsten vergelijkbaar met de genoemde percentages per lidstaat bij figuur 3. België kende
gemiddeld 39% van de tongvangsten, maar betrof bijvoorbeeld in 2014 meer dan de helft met

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

G
ew

ic
ht

 (
in

 to
nn

en
)

12-mijl Nederland 12-mijl België 12-mijl Denemarken 12-mijl Duitsland 12-mijl Frankrijk



5 | Tongvangsten binnen de 12-mijlszones (2011-2017) 

53%. Wanneer deze Belgische 12-mijlszone niet langer toegestaan wordt voor kleinere Nederlandse 
pulskotters zal er van hun tongvangsten een aanzienlijk deel wegvallen. In de Duitse en Deense  
12-mijlszone werd nauwelijks door kleinere pulskotters op tong gevist.

Figuur 4 Tongvangsten pulsvisserij binnen de 12-mijlszones (in tonnen) 
Bron: VMS, bewerkt door Wageningen Economic Research (2019). 

Nederland benutte nationaal tongquotum niet ten volle 
Nederland benutte in meerdere jaren het nationaal tongquotum niet volledig (figuur 5). Sinds de 
daadwerkelijke introductie3 van de pulstechniek (medio 2011) zijn meerdere kotters overgestapt 
van de boomkor- naar de pulstechniek. De pulstechniek kenmerkt zich door een hogere 
vangstefficiëntie voor tong in vergelijking met de boomkor (Visserij in Cijfers, 2019).  

Figuur 5 Tongvangsten binnen en buiten de 12-mijlszones van het nationaal tongquotum 
(procentueel) 
Bron: VMS, bewerkt door Wageningen Economic Research (2019). 

De verhoging van de benutting van het tongquotum sinds 2012 kan mogelijk in verband worden 
gebracht met deze transitie. In 2017 nam de benutting van het tongquotom sterk af tot 67% 
respectievelijk na jaren van 94-98% benutting (2014-2016) terwijl voor de jaren 2014-2016 het 

3  Vanaf 2009 werd er met de pulstechniek (experimenteel) gevist. Echter, pas sinds 2011 werd de techniek 
commercieel door meerdere Nederlandse schepen daadwerkelijk ingezet. 
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tongquotum in tonnen voor uitruil lager was dan in 2017. Voor 2018 daalde de geschatte benutting 
verder naar 66%. De reden voor deze dalingen van de benuttingscijfers in 2017 en 2018 is 
vooralsnog onduidelijk. Vanaf juni 2019 tot juli 2021 wordt de pulsvisserij gefaseerd afgebouwd 
vanwege het Europese verbod op deze vistechniek. Het vermoeden is dat wanneer kotters terug 
moeten vallen op de boomkor of andere vistuigen, er minder tong wordt gevangen (Zaalmink et al., 
2018). De benutting van het tongquotum zal daarom mogelijk lager uitvallen vanaf de jaren 2019-
2020 als kotters met puls om moet schakelen naar andere vistuigen. 
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Bijlage 

Verantwoording 
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de volgende datasets: 
• Bedrijveninformatienet (Wageningen Economic Research)
• VMS-data 2011-2017 (opgewerkt door Wageningen Economic Research)
• logboekgegevens van Visserij Informatie en Registratie Systeem (VIRIS) gegevens (2011-2017).
Voor een nadere toelichting op deze datasets, zie Methode onder paragraaf 1.3, pagina 7 van het
eerder gepubliceerd en bijbehorend rapport: Hoekstra et al. (2018).
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