
1

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN

VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, 
ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

Commissie Visserij van het Europees Parlement
15 juli 2010

Mevrouw de voorzitter, geachte leden, dames en 
heren,

Het is voor mij een bijzondere eer, om aan u het 
werkprogramma voor de komende 6 maanden voor te 
stellen. 

Graag wil ik vandaag het belang onderstrepen dat 
ikzelf en het Belgische voorzitterschap hechten 
aan de constructieve rol die het Europees 
Parlement, en uw Commissie in het bijzonder, 
spelen in het wetgevingsproces voor de 
visserijsector.
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Nu wij binnen het kader van het Verdrag van 
Lissabon samenwerken, zie ik uit naar een nauwe 
samenwerking met u allen, zodat wij goede 
vorderingen kunnen maken in de dossiers die 
momenteel op tafel liggen.

Sta me toe ook de uittredend voorzitter, Elena 
Espinosa, te danken voor het voortreffelijke werk 
dat zij heeft geleverd. Onder haar voorzitterschap 
is voor het eerst met u een overeenstemming 
bereikt over een dossier in het kader van de 
gewone wetgevingsprocedure. Daarenboven heeft zij
ook de Raad geleid tijdens onze besprekingen over 
de hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en over de gemeenschappelijke 
marktordening. Ik wil haar hiervoor dan ook van 
harte danken. 

WERKPROGRAMMA
Geachte dames en heren, zoals u bekend, wil ik een 
aantal belangrijke visserijkwesties op de 
Raadsagenda zetten in oktober, november en 
december.
Als prioriteiten vermeld ik hierbij de TAC's en 
quota voor 2011, de hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en vorderingen 
met betrekking tot de meerjarige beheersplannen.
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Het gaat dus om een combinatie van activiteiten op 
korte, lange en middellange termijn.

Vangstmogelijkheden voor 2011
Zoals alle voorzitterschappen in de tweede helft 
van het jaar, worden ook wij geconfronteerd met de 
druk om op korte termijn vangstmogelijkheden voor 
het volgende jaar vast te stellen. Bij de 
vaststelling van de TAC's en quota voor 2011 zal 
ik mij door een aantal beginselen laten leiden.

Het eerste beginsel is dat wij moeten bijdragen 
tot de ontwikkeling van een rendabele sector.
Zeker in een huidige context, waar door de 
economische crisis de inkomens van de vissers 
onder grote druk staan. Tegelijk moeten we de 
duurzame exploitatie van de visbestanden 
verzekeren, aangezien de inkomens van de vissers 
op de middellange en de lange termijn hiervan 
afhankelijk zijn. U weet, net zo goed als ik, dat 
het bijzonder moeilijk is om hierin een evenwicht 
te vinden. De ruime ervaring die we hieromtrent 
hebben opgedaan, volstaat echter niet om die taak 
eenvoudiger te maken. 
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In een tweede beginsel gaan we ervan uit dat de 
vangstmogelijkheden gebaseerd moeten zijn op een 
gedegen wetenschappelijk advies. Dit lijkt 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Positief is 
dat de vangstmogelijkheden die wij vorig jaar 
hebben vastgesteld veel dichter aansloten bij het 
wetenschappelijk advies dan ooit tevoren.
Daarentegen stijgt het aantal bestanden waarover
we niet over een wetenschappelijk advies 
beschikken. En dit, ondanks de bedragen die wij 
ervoor uittrekken en het nieuwe kader voor 
gegevensverzameling waarover wij in 2008 een 
overeenstemming hebben bereikt. Ik kom hier straks 
nog even op terug.

Een derde beginsel gaat over het integraal 
uitvoeren van de overeengekomen lange termijn 
beheersplannen. Ook al lijkt dat vanzelfsprekend, 
u weet, dat er op de korte termijn vaak politieke 
druk wordt uitgeoefend om afwijkingen toe te 
staan. Dit kan en mag niet meer het geval zijn.

Ten slotte zullen we, samen met de Commissie,
streven om voor het eind van 2010 tot 
overeenstemming te komen met Noorwegen. We moeten 
hierbij lessen trekken uit de ervaring van vorig 
jaar. 
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Toen hebben we immers de ernstige gevolgen gezien
van het feit dat er voor het einde van het jaar 
geen overeenstemming werd bereikt met dit land.

Samenvattend, plannen we een politiek akkoord 
over:
- de TAC's voor de Oostzee voor 2011, tijdens de 
Raad in oktober;

- de diepzee-TAC's voor 2011 en 2012, tijdens de 
Raad in november, en

- de belangrijkste TAC's en quota voor 2011 alsook 
de Zwarte Zee-TAC's voor 2011, tijdens de Raad 
in december.

Hervorming van het Gemeenschappelijk 
VisserijBeleid

Tijdens ons voorzitterschap zijn er geen plannen
om formele stappen te zetten met het oog op de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid. Naar verwachting zal er wel meer 
duidelijkheid komen omtrent de voornemens van de 
Commissie.
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Met het oog op deze thematiek zullen wij evenwel 
een symposium organiseren dat zich toelegt op wat 
één van de belangrijkste relaties is in de hele 
visserijwereld: die tussen de visserijsector en de 
wetenschappers. Het vertrouwen tussen beiden kan 
zeker nog verhoogd worden, wat een positief effect 
zal hebben op het visserijbeleid. Het verheugt mij 
te kunnen zeggen dat er op dit gebied wel al 
vorderingen zijn geboekt, dankzij het werk van de 
regionale adviesraden.

Niettemin hebben wetenschappers en de 
visserijsector vaak een verschillende kijk op 
visserij en milieubeheer. En dat is niet 
onverklaarbaar. Waar wetenschappers eerder de 
milieupijler van duurzame ontwikkeling
vertegenwoordigen, is de visserijsector eerder 
gericht op de economische en de sociale pijlers.

Deze verschillende kijk heeft echter ook gevolgen 
voor het debat over de waarde van de 
wetenschappelijke gegevens. Gegevens die als 
uitgangspunt dienen voor het bepalen van de 
doelstellingen en een overkoepelende strategie om 
deze te verwezenlijken.
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Het symposium "Betere partnerschappen tussen de 

visserij en de wetenschap ten behoeve van de 

beleidsvorming", dat op 9 en 10 november zal 
plaatsvinden in Oostende, moet de gelegenheid 
bieden om deze punten uitvoerig te bespreken en te 
leren uit de zogenaamde “best practices”. Nadien 
zullen deze bevindingen voorgelegd worden aan de 
ministers tijdens de Raadszitting in november, en 
worden besproken. Beschouw dit dus reeds als een 
uitnodiging om dit symposium bij te wonen. Uw 
aanwezigheid zou ons ten zeerste verheugen.

Meerjarenplannen en de herziening van technische 
maatregelen

Beste collega’s,

De derde centrale pijler van onze activiteiten dit 
najaar wordt gevormd door de meerjarenplannen en 
de herziening van de technische maatregelen.
Belangrijk is dat wij samen een overeenstemming 
bereiken over de meerjarenplannen voor horsmakreel 
en ansjovis.
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Persoonlijk hecht ik groot belang aan het plan 
voor horsmakreel, omdat er voor het eerst een plan 
op tafel ligt dat het verdienstelijke resultaat is 
van de samenwerking tussen wetenschappers en de 
betrokken sector. Het is een aanpak die ik van
harte toejuich, en die ons moet aanzetten om zo
snel mogelijk tot een overeenstemming te komen.
Alleen dan kunnen wij deze sector een stabiele 
toekomst geven, zodat hij kan investeren, en 
tegelijkertijd de duurzaamheid van het bestand 
verzekeren.

We moeten er wel rekening mee houden dat er nog 
een aantal zaken moeten worden opgelost in verband 
met de uitvoering van het Verdrag van Lissabon en 
de verdeling van de bevoegdheden tussen de drie 
instellingen, maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat deze problemen niet onoverkomelijk zullen 
blijken.

Het meerjarenplan voor ansjovis is niet minder 
belangrijk; en ik ben mij ervan bewust dat dit 
voor sommige lidstaten politiek gevoelig ligt. Dat 
bleek in het verleden ook uit de verschillende 
nachtelijke Raadszittingen van december.
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In elk geval hoop ik dat wij, voor de bepalingen
van het voorstel die betrekking hebben op de 
controle, binnen het kader van de 
controleverordening kunnen blijven. Dit stemt ook 
overeen met ons streven om de regelgeving te 
vereenvoudigen.

Wat betreft de vangstcontrolevoorschriften voor de 
bevissing van het bestand wanneer dat een veilig 
niveau heeft bereikt, moeten we nog vaststellen
wat een aanvaardbaar risiconiveau is. Ook hier 
gaat het om het vinden van een evenwicht tussen 
optimale sociaal-economische voordelen en het 
waarborgen van de ecologische duurzaamheid. Ik 
weet ook zeer goed dat vele gemeenschappen van 
deze visserijtak afhankelijk zijn, en ik zal dit 
gegeven zeker meenemen in de besprekingen 
hieromtrent.

Over deze dossiers zouden wij graag gedurende ons 
voorzitterschap met u in eerste lezing tot 
overeenstemming komen. Daarnaast zullen wij, 
wanneer het voorstel eenmaal door de Commissie is 
aangenomen, ook de besprekingen opstarten in 
verband met het meerjarenplan voor zalm in de 
Oostzee.
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Tot slot zullen wij zoveel mogelijk de evaluatie 
van het platvis-meerjarenplan voor schol en tong 
in de Noordzee ondersteunen.
Dit plan heeft uitstekende resultaten opgeleverd –
en ja, betere dan dat we gedacht hebben. Aangezien 
het gaat om bestanden die van essentieel belang 
zijn voor de Unie en die in het bijzonder 
belangrijk zijn voor de vloten die ik 
vertegenwoordig, zullen we zeker onze stem laten 
horen. 

Naast de meerjarenplannen, is ook de herziening 
van technische maatregelen belangrijk. Het gaat 
hierbij vooral om de uitvoering van het Verdrag 
van Lissabon waarbij het vooreerst zal gaan om 
technische maatregelen in de Oostzee. Daarmee 
wordt uitvoering gegeven aan overgangsmaatregelen 
die voorheen deel uitmaakten van de Verordening 
betreffende de TAC's voor de Oostzee. Om een 
juridisch vacuüm te voorkomen, moeten deze 
maatregelen voor het einde van het jaar worden 
aangenomen. Ik reken alvast op uw constructieve 
steun om dit te verwezenlijken.
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Het tweede dossier gaat over de verlenging van een 
aantal technische maatregelen voor de Noordzee en 
de Atlantische Oceaan die eind juni volgend jaar 
verstrijken.

Het is belangrijk dat wij in dit dossier sterke
vorderingen maken, zodat de Hongaren, wanneer zij 
het dossier overnemen, dit in een zeer vroeg 
stadium van hun voorzitterschapsperiode kunnen 
afhandelen.

D. EXTERNE PUNTEN
Dames en heren,

Zoals u weet, is de herfst, wanneer er een reeks 
onderhandelingen over de visserij moet worden 
gevoerd, altijd een drukke periode voor de Unie.
Zoals gewoonlijk zal de Raad in oktober en 
november het jaarlijks overleg met Noorwegen 
voorbereiden.

Ook de Iccat zal hoog op onze agenda staan, vooral 
omdat de Raad een nieuw officieel 
onderhandelingsmandaat over blauwvintonijn zal 
aannemen voor de jaarlijkse vergadering van dit 
jaar in Parijs.
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We weten dat de voorbereidingen van Parijs nog 
behoorlijk lastig kunnen zijn en dat er moeilijke 
knopen zullen moeten worden doorgehakt. 
Met het oog op een gedegen beleidsvorming, is er 
ook hier een cruciale rol weggelegd voor een goed 
partnerschap tussen vissers en wetenschappers.

Tot slot staan wij in 2010 nog voor de grote 
uitdaging omtrent de onderhandelingen met IJsland 
over het lidmaatschap van de Unie. Hoewel deze 
zaak niet rechtstreeks onder onze 
verantwoordelijkheid valt, zullen 
visserijbesprekingen een belangrijk - misschien 
zelfs doorslaggevend - onderdeel van het 
toetredingsproces zijn. We zullen deze dan ook van 
zeer dichtbij opvolgen.

Conclusie

Zoals u ziet, mevrouw de voorzitter, gaan wij een 
herfst vol uitdagingen tegemoet. Na een mooie 
zomer zullen we echter klaar staan om er stevig 
tegen aan te gaan. Het wordt een belangrijke 
periode, waarin wij de fundamenten leggen voor 
onze duurzame samenwerking.
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Steen voor steen, plan na plan, zullen wij 
uiteindelijk bouwen aan een gedegen beheersaanpak 
op lange termijn, die onze vissers verzekert van 
een fatsoenlijk inkomen en onze kinderen van onze 
smakelijke Europese vis. 

Ik dank u voor uw aandacht.

Mevrouw de voorzitter, ik beantwoord hierbij ook 
graag uw eventuele vragen.
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