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Aanlandplicht 2019 – flyshoot/twinrig 80 – 99 mm (TR2-visserij) 
Vanaf 1 januari 2019 geldt de aanlandplicht voor alle soorten waarvoor een quotum is ingesteld. In de onderstaande tabel 

vindt u de regels die gelden voor de belangrijkste gequoteerde soorten voor de TR2-visserij in de Noordzee (deelgebied 

4). 

Vissoort 
Verwijzing 
Informatie-
bulletin RVO 

Geldende regels Minimummaat 
(MCRS) 

Handels-
maat 

Tong 
 

Alles aanlanden.  24 cm  

Schol 
Blz. 12  
2.1.2.2. h) en blz. 
9 NZ IV. 

Alles aanlanden, tenzij gevist wordt met een SepNep. In dat 
geval mag ondermaatse schol gediscard worden. Wanneer met 
Deense zegens (tuigcode SDN) wordt gevist is maatse en 
ondermaatse schol uitgezonderd op de aanlandplicht op basis 
van hoge overleving.  

27 cm  

Kabeljauw 
Blz. 12 
2.1.2.2 f) 

Ondermaatse kabeljauw mag terug in zee. 35 cm  

Wijting 
Blz. 12  
2.1.2.2 f) 

Ondermaatse wijting mag terug in zee. 27 cm  

Tarbot Alles aanlanden. Geen 27 cm 

Griet Alles aanlanden. Geen  27 cm 

Rog 
Blz. 11 NZ VI 

Uitgezonderd op basis van hoge overleving. PO-maatregel 
volgen. 

Geen 55 cm 

Noorse kreeft 
Blz. 8 NZ II 

Uitgezonderd van de aanlandplicht op basis van hoge 
overleving. 

25 mm 
(schaallengte) 

 

Koolvis Alles aanlanden. 35 cm  

Schelvis Alles aanlanden. 30 cm   

Leng Alles aanlanden. 63 cm  

Heek Alles aanlanden. 27 cm  

Tongschar Alles aanlanden. Geen  25 cm 

Zeeduivel Alles aanlanden. Geen  0.2 kg 

Makreel 
Blz. 13  
2.1.2.2 n) 

Flyshoot: alles aanlanden. Twinrig: mag terug in zee. 30 cm  

Horsmakreel 
Blz. 13  
2.1.2.2 m) 

Flyshoot: alles aanlanden. Twinrig: mag terug in zee. 15 cm  

Haring Alles aanlanden. 20 cm  

 
Ondermaatse aanlandingen  

Aanlandingen onder de minimummaat of onder de handelsmaat dienen apart aan boord te worden opgeslagen en apart 

te worden aangeboden op de afslag,  Deze mogen niet voor menselijke consumptie verkocht worden.  

Registratie logboek  

De NVWA zal per brief een instructie sturen naar alle demersale visserijbedrijven voor de registratie van de vangst. Indien 

hier voor u onduidelijkheden in staan of indien u voor het verschijnen van het bericht van de NVWA vragen heeft kunt u 

contact met ons opnemen. 

Uitzondering op basis van hoge overleving 

Voor soorten die op basis van hoge overleving zijn uitgezonderd  van de aanlandplicht (rog, Noorse kreeft) geldt dat, 

wanneer ze gediscard worden, deze zo snel mogelijk over boord gezet moeten worden in het gebied waar deze gevangen 

zijn. 

SepNep 

Een "SepNep" is een ottertrawl die: 
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– een maaswijdte tussen 80 en 99 + ≥ 100 mm heeft; 

– meerdere kuilen heeft met een maaswijdte tussen minstens 80 en 120 mm, die zijn bevestigd aan een enkele tunnel, 

waarbij de bovenste kuil een maaswijdte van minstens 120 mm heeft en is uitgerust met een scheidingspaneel met een 

maximale maaswijdte van 105 mm; en 

– ook kan zijn uitgerust met een optioneel selectierooster met een afstand vanminstens 17 mm tussen de staven, mits dit 

zodanig is vervaardigd dat kleine langoustines kunnen ontsnappen. 

Aanlandcontingenten of meer informatie 

Indien u geen contingent bezit voor het aanlanden van een deel van uw vangst of indien u meer informatie wenst kunt u 

contact met ons opnemen: secretariaat@vissersbond.nl / 0527 – 698 151. Meer uitgebreide informatie is te vinden in het 

Informatiebulletin Visserij December 2018 door RVO. 
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