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RVO-maatregelen tegen IOO-visserij
In het International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing van 
de FAO uit 20011 wordt gewezen op de noodzaak om IOO-visserij op volle zee te bestrijden. 
Regionale visserijorganisaties (RVO’s, de multilaterale organisaties die uit hoofde van het 
VN-zeerecht verantwoordelijk zijn voor het beheer van visserij op volle zee) spelen derhalve 
een essentiële rol bij de bestrijding van de IOO-visserij. 

In het genoemde FAO-plan en de daaruit voortvloeiende EU-regelgeving2, wordt onder IOO-
visserij verstaan: de illegale (in strijd met de getroffen beheermaatregelen), ongemelde (niet-
aangemelde), ongereguleerde (zich onttrekkend aan beheerreglementen en internationale 
wetgeving) visserij. Een volledige definitie kan worden gevonden in het FAO-plan.

Momenteel zijn er achttien RVO’s. De visserij op tonijn wordt mondiaal beheerd door een 
dekkend netwerk van vijf RVO’s, maar voor de visserij op andere soorten (migrerende 
visbestanden, diepzeevis, enzovoort) bestaan in grote delen van de wereld geen internationale 
beheerafspraken – de visserij wordt hier in feite niet gereguleerd of hoogstens door de 
algemene bepalingen van het VN-zeerecht of de VN-visbestandenovereenkomst (voor zover 
staten die hebben geratificeerd). In de Atlantische Oceaan is de dekking het meest uitgebreid, 
maar niet volledig. In de Indische en de Stille Oceaan is de dekking zeer beperkt, hoewel twee 
nieuwe RVO’s onlangs overeenkomsten hebben gesloten voor het zuiden van de Stille 
Oceaan en het zuidwesten van de Indische Oceaan; hopelijk treden deze spoedig in werking.

Gearceerde gebieden: RVO’s met regelgevende bevoegdheden inzake diepzeevisserij

Bron: IUCN Global Marine Programme 

                                               
1 Zie de website van de FAO: http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM. 
2 Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een 
communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.
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http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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RVO-dekking voor tonijn (boven) en andere soorten (onder) 

Bron: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Chatham House, 2007
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In dit werkdocument wordt gekeken naar de beheermaatregelen die zijn getroffen door vijf 
grote RVO’s, die zijn geselecteerd omdat ze representatief zijn voor de RVO’s die momenteel 
bestaan:

 ICCAT – Internationale Commissie voor de instandhouding van de Atlantische 
tonijn (actief sinds 1969)

 NAFO – de visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische 
Oceaan (1979)

 NEAFC – de visserijorganisatie voor het noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan (1982)

 CCAMLR – Commissie voor de instandhouding van de levende rijkdommen in de 
Antarctische Wateren (1982)

 WCPFC – Commissie voor de visserij in de westelijke en centrale Stille Oceaan 
(2004)

De selectie omvat zowel oudere (ICCAT) als zeer jonge (WCPFC) RVO’s en is geografisch 
sterk gespreid. Sommige, bijvoorbeeld de NEAFC, bestaan uit een klein aantal 
geïndustrialiseerde landen, terwijl andere (ICCAT, WCPFC) een groot en divers ledenbestand 
hebben, waarin zich een complexe dynamiek tussen meer en minder ontwikkelde landen 
voordoet. De waarde van de vis die wordt beheerd, loopt sterk uiteen: van overwegend kleine, 
relatief goedkope soorten uit de diepzee (NEAFC) tot zeer dure vis zoals de Antarctische 
diepzeeheek (CCAMLR) en de blauwvintonijn (ICCAT).

Al deze RVO’s worden geconfronteerd met de problemen van de IOO-visserij. 

Maatregelen ter bestrijding van IOO-visserij

Sinds de eerste RVO’s in de jaren negentig de strijd aanbonden tegen IOO-visserij, zijn er 
verschillende middelen beproefd. 

Identificatie van het schip: Daar IOO-visserij plaatsvindt vanaf schepen, zijn er diverse 
maatregelen genomen die betrekking hebben op afzonderlijke schepen. Om effectief te 
kunnen optreden, moeten schepen identificeerbaar zijn; daarom verbergen veel schepen die 
illegaal vissen hun identiteit op zee of in de haven. De FAO heeft een aantal 
standaardspecificaties ontwikkeld voor het kenmerken en identificeren van vissersboten. De 
vijf eerder genoemde RVO’s stellen deze FAO-kenmerken (of een gelijkwaardig systeem) 
verplicht voor schepen die vissen in het gebied dat zij beheren.

Geregistreerde schepen of ‘witte’ lijsten: Schepen die van een lid of samenwerkend niet-lid 
(deze landen tezamen worden CPC’s genoemd) van een RVO een vergunning hebben 
verkregen om te vissen in het door die RVO gereglementeerde gebied, worden opgenomen op 
een lijst met geregistreerde schepen. Dit zijn de schepen waarvoor de CPC’s de 
verantwoordelijkheid nemen. Als een schip dat niet op deze lijst staat de netten uitwerpt, mag 
worden aangenomen dat het is betrokken bij de IOO-visserij. De lijsten die door de genoemde 
vijf RVO’s worden bijgehouden, verschillen in hun bereik, nauwkeurigheid en detaillering. 
Zo staan op de CCAMLR-lijst schepen van elke lengte, terwijl op de lijst van de ICCAT 
alleen schepen langer dan 20 meter staan. Op sommige lijsten zijn ook koel- en 
transportschepen opgenomen (WCPFC, NEAFC, ICCAT). Dat een schip op de lijst staat, wil 
nog niet zeggen dat het in dat gebied actief is of de regels naleeft.
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IOO of ‘zwarte’ lijsten: Hierop staan schepen die a) vissen zonder vergunning in het 
gereglementeerde gebied en derhalve als IOO-vissers worden aangemerkt, b) een vergunning 
hebben maar illegaal andere vis vangen of, c) op grond van marktgegevens worden 
geïdentificeerd als leveranciers van IOO-vis. Schepen op de zwarte lijst krijgen vaak te maken 
met extra surveillance en inspectie en diverse sancties (bijvoorbeeld het weigeren van 
havenfaciliteiten, zoals het lossen van de vangst). Deze lijsten zijn vaak een effectief middel 
om schepen te laten afzien van IOO-visserij – de NEAFC zegt de IOO-visserij flink te hebben 
teruggedrongen dankzij deze lijst. Ook is er een positieve trend in het uitwisselen van IOO-
lijsten tussen RVO’s, zodat ze nog beter worden benut. Een groot probleem is echter dat ze 
snel verouderen, omslachtig werken en afhankelijk van politiek zijn. De lijsten worden alleen 
tijdens de jaarvergadering geactualiseerd, maar tegen die tijd kan een schip allang uit het 
gebied vertrokken zijn of een andere naam of eigenaar hebben. Beslissingen over de lijsten 
worden genomen door de CPC’s, die hun eigen schepen meestal van de lijst proberen te 
houden. Zodoende bevatten de IOO-lijsten voornamelijk schepen van niet-leden; die vormen 
het makkelijkste doelwit. Op de IOO-lijst van de ICCAT, bijvoorbeeld, staan 24 schepen: 21 
met onbekende vlag, 1 uit Guinee en 2 uit Bolivia. 

Handelssancties: Alleen de ICCAT heeft aan de zwarte lijsten verregaande consequenties 
verbonden ten aanzien van de betreffende vlaggenstaten. In de jaren negentig verbood de 
ICCAT de invoer van bepaalde producten (blauwvintonijn, grootoogbaars, zwaardvis) uit 
landen waarvan schepen zonder vergunning actief waren geweest in het door deze organisatie 
gereguleerde gebied. In 2003 werden er invoerverboden opgelegd aan acht landen. Het effect 
was echter om twee redenen van korte duur: de schepen gingen onder een andere vlag varen, 
van een land waartegen geen sancties bestonden, en de gesanctioneerde landen sloten zich aan 
bij de ICCAT, zodat de sancties werden opgeheven. Geen enkele andere RVO heeft deze 
aanpak gevolgd en zelfs de ICCAT maakt er nog sporadisch gebruik van, zodat er 
tegenwoordig alleen nog handelssancties bestaan voor grootoogbaars uit Bolivia en Georgië.

Inspecties op zee: Inspecties aan boord op volle zee zijn belangrijk voor een effectieve 
surveillance, omdat alleen op zee een goed beeld kan worden verkregen van wat er werkelijk 
gebeurt; bij haveninspecties kunnen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Alle vijf 
RVO’s staan toe dat inspecteurs uit de ene CPC aan boord gaan van schepen uit een andere 
CPC. Alleen NAFO en NEAFC verplichten hun CPC’s ertoe op zee, met inspectieschepen, 
toezicht uit te oefenen op de visserij waaraan deze landen deelnemen. Ook de ICCAT houdt 
sinds kort op zee toezicht op de vangst van blauwvintonijn. 

Regionale waarnemersprogramma’s: Waarnemersprogramma’s zijn bij RVO’s niet in 
algemeen gebruik. Alleen de NAFO schrijft voor dat op elk vissersschip een waarnemer 
aanwezig is. De WCPFC ontwikkelt een regionaal programma voor waarneming op volle zee 
in haar gebied en streeft naar een dekking van 5 % voor medio 2012. In het ICCAT-gebied 
zijn waarnemers alleen verplicht in kwekerijen en op schepen die met sleepnetten op 
blauwvintonijn vissen. Een belangrijke innovatie van de ICCAT is een programma voor 
waarnemers in tonijnkwekerijen en op koelschepen.

Maatregelen van de havenstaten: RVO’s vertrouwen doorgaans meer op inspecties in 
havens dan op inspecties op zee. De CPC’s van zowel de NEAFC als de NAFO moeten 
tenminste 15 % van de binnengelopen schepen in hun havens inspecteren (in het geval van de 
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NEAFC alleen ladingen ingevroren vis) en het lossen alleen toestaan als de vlaggenstaat 
verklaart dat de vis legaal is gevangen. De CCAMLR schrijft alleen haveninspecties voor 
diepzeeheek voor. De ICCAT ontwikkelt een protocol voor haveninspecties, die echter alleen 
verplicht zijn voor de visserij op blauwvintonijn en schepen die niet op de witte lijst staan en 
de haven binnenlopen. De WCPFC kent geen verplichte haveninspecties en laat dit over aan 
de havenstaten.

Vangstdocumentatieregelingen: De eerste RVO die een certificaat ontwikkelde waarmee het 
legale karakter van vangsten in de gehele bewakingsketen moest worden aangetoond, was de 
CCAMLR, die in 2000 de vangstdocumentatieregeling voor diepzeeheek invoerde. De 
ICCAT ontwikkelde later een vergelijkbare regeling voor blauwvintonijn, grootoogbaars en 
zwaardvis. Andere RVO’s hebben geen certificatieregelingen ingevoerd.

Bevrachting van schepen: De verantwoordelijkheid voor het naleven van voorschriften 
berust in de eerste plaats bij de vlaggenstaat. Maar als er vanuit een CPC een vissersschip 
wordt bevracht dat onder de vlag van een niet-CPC vaart – iets wat vaak gebeurt –, is de 
vlaggenstaat van het bevrachte schip niet gebonden aan de regels van de RVO en is niet 
duidelijk welke staat verantwoordelijk is voor de activiteiten van het bevrachte schip. Zowel 
de ICCAT als de NAFO hebben getracht helderheid te scheppen in de verantwoordelijkheden 
van de bevrachtersstaat en de vlaggenstaat. De ICCAT schrijft waarnemers voor op 10 % van 
de schepen die worden bevracht vanuit een CPC.

Overlading: Gezien het geringe aantal inspecties op zee en de verlokking om het 
scheepsjournaal niet al te nauwkeurig bij te houden, is overladen op zee een manier om de 
regels tegen de IOO-visserij op grote schaal te ontduiken. De ICCAT heeft dit jaren geleden 
al onderkend en een algemeen verbod ingesteld op overladen op zee – een uitzondering geldt 
voor beugvissers en geregistreerde koelschepen, mits deze zowel VMS als waarnemers aan 
boord hebben. De WCPFC verbiedt het overladen op zee door schepen met sleepnetten, maar 
staat dit bij andere schepen toe, als het wordt gemeld en op het koelschip een waarnemer 
aanwezig is. Andere RVO’s schrijven alleen voor dat het overladen wordt gemeld.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de uitvoering van de maatregelen enorm verschilt. De 
NEAFC en NAFO, die vaak samenwerken, hebben één document waarin alle 
controlemaatregelen zijn gebundeld; het kan eenvoudig worden aangepast als de 
ontwikkelingen daartoe nopen. De tonijn-RVO werkt met een chaotische verzameling losse 
maatregelen die elkaar vaak overlappen en soms zelfs tegenstrijdig zijn. De aanpak van de 
NEAFC/NAFO is veel overzichtelijker.

Debat

Langzaam maar zeker groeien de RVO’s naar elkaar toe wat betreft de instrumenten waarmee 
ze de IOO-visserij bestrijden. Er is echter nog een lange weg te gaan voordat ze allemaal de 
meest effectieve maatregelen hebben ingevoerd. Er is behoefte aan betere coördinatie tussen 
de RVO’s en aan een cultuur waarin beproefde methoden en ervaringen worden uitgewisseld.

Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat als een RVO bepaalde maatregelen voor 
handhaving treft, dat nog niet wil zeggen dat de regels daadwerkelijk worden nageleefd. De 
afzonderlijke CPC’s kunnen tekortschieten bij het uitoefenen van hun taken als vlaggen-, 



PE454.745v01-00 8/8 DT\852698NL.doc

NL

haven-, kust- of marktstaat (bijvoorbeeld door de voorgeschreven haveninspecties niet uit te 
voeren). Ook kunnen CPC’s collectief weigeren volledig gebruik te maken van de 
instrumenten waarover zij beschikken om elkaar in het gareel te houden (bijvoorbeeld door 
het quotum van een CPC niet te verlagen na overbevissing).

Uiteindelijk is het bestrijden van de IOO-visserij een kwestie van politieke wil. Zolang 
regeringen niet bereid zijn alle mogelijke en noodzakelijke maatregelen te nemen tegen hun 
eigen vloot en andere geledingen van hun visserijsector, zal er niet veel veranderen. De
recente ontwikkelingen rondom de blauwvintonijn zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Uit 
het verslag van de ICCAT, waarin het visserijbeheer door de ICCAT werd gekwalificeerd als 
een ‘international disgrace’, blijkt precies waarin de CPC’s tekort zijn geschoten bij het 
aanpakken van de problemen in de visserij. Iedereen zag wat er in de visserij aan de hand was, 
maar de CPC’s deden te weinig en te laat.

CPC’s proberen over het algemeen maatregelen tegen hun eigen industrie te voorkomen. Juist 
daarom is de besluitvorming in de RVO van eminent belang. Zolang besluiten bij unanimiteit 
worden genomen, kan elke CPC een veto uitspreken tegen elke ingreep die hij in strijd acht 
met zijn belangen of de belangen van zijn industrie. En zelfs als besluiten bij meerderheid van 
stemmen worden genomen, kunnen er achter de schermen coalities worden gevormd tegen 
bepaalde maatregelen. Hoe groter en machtiger een CPC is, hoe makkelijker het is voldoende 
steun te krijgen. Het beste middel tegen dergelijk gedrag is volledige transparantie bij de 
besluitvorming. Dat die, ondanks de aanwezigheid van ngo’s als waarnemers, maar zelden 
wordt betracht, komt doordat het sluiten van deals nu eenmaal niet in de openbaarheid 
plaatsvindt.

Om al deze redenen dient de effectiviteit van RVO’s te worden beoordeeld door 
onafhankelijke experts. Er zijn al een paar van deze beoordelingen geweest, maar eigenlijk 
zou dit regelmatig, bijvoorbeeld eens in de vijf jaar, opnieuw moeten gebeuren. Ook de 
tenuitvoerlegging van eventuele maatregelen die in zo’n beoordeling worden aanbevolen, zou 
verplicht moeten zijn voor de betreffende RVO.

De economische schade van de IOO-visserij is enorm, al kan niet precies worden becijferd 
hoe groot. Belangrijke schadeposten zijn:

 ernstige teruggang in de visbestanden door ongereguleerde vangst;
 gederfde overheidsinkomsten doordat de vis buiten de formele economie blijft;
 schade aan het milieu door schepen die zich niet aan 

milieubeschermingsmaatregelen houden.

Overheden zeggen vaak dat toezicht en surveillance duur is, en dat is waar. Maar als er geen 
toezicht wordt uitgeoefend en de IOO-visserij niet effectief wordt bestreden, zullen de kosten 
voor de samenleving nog veel hoger zijn.


