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Aanlandplicht 2020 – staandwantvisserij  
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 staandwantvisserij in de Noordzee 

(deelgebied 4) in 2020. 

Vissoort 
Verwijzing 
Delegated act 

Geldende regels Minimummaat 
(MCRS) Noordzee 

Handels-
maat 

Veranderd 
t.o.v. 2019 

Tong 
(art. 10.a) 

Maatse en ondermaatse tong is 
uitgezonderd van de aanlandplicht. 

24 cm  Nee 

Schol 
(art. 6.1 a) 

Schol is uitgezonderd van de 
aanlandplicht op basis van hoge 
overleving. 

27 cm  Nee  

Kabeljauw Alles aanlanden. 35 cm  Nee 

Wijting Alles aanlanden. 27 cm  Nee 

Tarbot Alles aanlanden. Geen 27 cm Nee  

Griet Alles aanlanden. Geen 27 cm Nee 

Rog 
(art. 9.1) 
 

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

Geen 55 cm Nee 

Noorse kreeft Alles aanlanden. 25 mm (schaallengte) 
85 mm (totale lengte) 
46 mm (staarten) 

 Nee  

Zwarte Koolvis Alles aanlanden. 35 cm  Nee 

Schelvis Alles aanlanden. 30 cm  Nee 

Leng Alles aanlanden. 63 cm  Nee  

Heek Alles aanlanden. 27 cm  Nee 

Tongschar Alles aanlanden. Geen  25 cm Nee 

Zeeduivel Alles aanlanden. Geen  0.2 kg Nee 

Makreel Alles aanlanden. 30 cm  Nee 

Horsmakreel Alles aanlanden.. 15 cm  Nee 

Haring Alles aanlanden. 20 cm  Nee  

 
Ondermaatse aanlandingen  

Aanlandingen onder de minimummaat dienen apart aan boord te worden opgeslagen en apart te worden aangeboden op 

de afslag. Deze mogen niet voor menselijke consumptie verkocht worden. Dit is een overheidsmaatregel. Aanlandingen 

onder de handelsmaat hoeven niet apart te worden gehouden en niet apart te worden geregistreerd maar worden door 

de afslag verwerkt tot vismeel. Dit is een PO-maatregel.   

Registratie logboek  

De NVWA heeft alle demersale visserijbedrijven geïnstrueerd over de registratie van de vangst. Indien hier voor u 

onduidelijkheden in staan 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 (schol, rog) geldt dat, wanneer ze 

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

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. Dit overzicht is met zorg voor u samengesteld, 

er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Meer uitgebreide informatie is te vinden in het Informatiebulletin 

Visserij December 2019 door RVO. 
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