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Potentiële internationale activiteiten ter bestrijding van IOO-visserij

In 2001 heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een 
internationaal actieplan aangenomen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij 
(hierna IOO-visserij genoemd) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen; dit plan wordt 
in de meeste landen en regionale organisaties als basis gebruikt voor de inspanningen om 
IOO-visserij te beëindigen. Het plan bevat een aantal maatregelen waarvan het wenselijk is 
dat ze worden genomen door de internationale gemeenschap, door alle landen in hun diverse 
rollen - vlaggenstaat, kuststaat, havenstaat, marktstaat, staat van economische eigendom, en 
eveneens door hun inwoners. Het plan benadrukt de noodzaak dat de internationale 
gemeenschap collectief en geïntegreerd moet handelen.

Omdat de internationale juridische raderen langzaam werken, is er slechts in beperkte mate 
vooruitgang geboekt bij sommige van de maatregelen die tien jaar geleden in het plan werden 
voorgesteld. Ze werden besproken in het visserijcomité van de FAO (COFI) tijdens de 
bijeenkomst van 2011.

Hoewel de EU gewoonlijk ook traag werkt, heeft zij sneller vooruitgang geboekt op het 
gebied van IOO-visserij dan vele andere landen, en heeft zij in 2002 haar eigen actieplan 
vastgesteld, samen met haar IOO-verordening na het initiatiefverslag-Aubert uit 20071. De 
uitdaging voor de EU is nu het overhalen van andere landen om soortgelijke maatregelen vast 
te stellen, en om gezamenlijk sneller vooruitgang te boeken bij andere initiatieven. Het is ook 
tijd om het eigen actieplan van de EU te evalueren, wat elke vier jaar moet gebeuren.

In dit werkdocument worden de maatregelen besproken die zijn voorgesteld of genomen 
onder de auspiciën van de FAO, evenals andere initiatieven die door de EU zouden moeten 
worden nagestreefd.

FAO-initiatieven

Een van de moeilijkst oplosbare problemen in de internationale visserijwetgeving is het 
waarborgen van de verantwoordelijkheid van vlaggenstaten geweest - staten verplichten om te 
eisen dat vaartuigen die onder hun vlag varen instandhoudings- en beheersmaatregelen in acht 
nemen, evenals internationale eisen betreffende werkomstandigheden, veiligheid enzovoort. 
Vaartuigen die dergelijke maatregelen proberen te ontwijken, veranderen vaak van 
nationaliteit om onder de vlag te varen van staten die niet in staat of onwillig zijn om de 
betreffende regels te handhaven. Een vroege poging om het veranderen van vlag te 
voorkomen was de FAO-nalevingsovereenkomst uit 1993 die in 2003 in werking trad. Het 
oorspronkelijke, ambitieuze doel was om tot een verdrag te komen waarin van vlaggenstaten 
werd geëist dat ze hun wettelijke verantwoordelijkheden nakwamen, maar het uiteindelijke 
resultaat was eenvoudigweg een overeenkomst waarbij staten beloven dat ze die 
verantwoordelijkheden nakomen, naast de uitwisseling van een lijst van hun vaartuigen die 
langer zijn dan 24 meter en in staat zijn op volle zee te vissen. In maart 2011 hadden slechts 
39 staten de overeenkomst geratificeerd.

In 2009 ondernam de FAO een nieuwe poging om het probleem aan te pakken, dit keer door 
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het ontwikkelen van criteria aan de hand waarvan de prestaties van de vlaggenstaat worden 
beoordeeld en mogelijke acties die kunnen worden ondernomen tegen vaartuigen die onder de 
vlag varen van staten die niet aan deze criteria voldoen. Het is van belang op te merken dat de 
mogelijkheid wordt overwogen dat de prestaties van een vlaggenstaat niet alleen door de FAO 
zelf worden beoordeeld, maar ook door enkele internationale of multilaterale processen (zoals 
door een regionale organisatie voor visserijbeheer (ROVB) of andere instantie) 
overeenkomstig het VN-zeerecht. Het FAO-proces is nog steeds gaande, en de volgende 
technische overlegvergadering is gepland in mei 2011.

De gedachte van een lijst met vaartuigen lijkt aanvaardbaarder dan het codificeren van de 
verantwoordelijkheid van een vlaggenstaat. In 2007 was de COFI bereid besprekingen te 
beginnen over een mondiaal register van visserijvaartuigen om een lijst van 
visserijvaartuigen, koelschepen en hulpvaartuigen te maken, vergezeld van gegevens over hun 
fysieke eigenschappen, eigenaren, licenties enzovoort, elk geïdentificeerd door een uniek 
nummer dat het vaartuig behoudt ongeacht wijzigingen in naam, vlag, eigenaar enzovoort. 
Het concept is vergelijkbaar met het visserijregister van de EU. Een FAO-
deskundigenraadpleging heeft in 2010 aanbevolen dat het register in eerste instantie gaat 
gelden voor vaartuigen langer dan 100 GT of 24 meter, en binnen acht jaar wordt uitgebreid 
naar vaartuigen langer dan 10 GT of 12 meter, ongeacht waar ze vissen. Tijdens de COFI van 
2011 werd besloten het register een vrijwillig karakter te geven, in plaats van er een wettelijk 
bindend juridisch instrument van te maken. Voor de financiering moet zo veel mogelijk de 
normale begroting van de FAO worden gebruikt, hetgeen de snelheid of reikwijdte van de 
tenuitvoerlegging kan beperken.

Controles en inspecties van vaartuigen wanneer ze in de haven aankomen, zijn van essentieel 
belang en een van de belangrijkste resultaten van het plan is de totstandkoming van een 
bindende Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen. De overeenkomst wordt op dit 
moment geratificeerd, zodat deze in werking kan treden. Op 17 maart 2011 was de 
overeenkomst door 23 landen ondertekend, maar slechts door twee landen geratificeerd. Deze 
overeenkomst moet ook het systeem van havencontroles in de EU verbeteren, want de 
problemen zijn bekend. De haven die het vaakst wordt genoemd met betrekking tot slechte 
inspectiepraktijken is Las Palmas de Gran Canaria, maar ook in veel andere havens in de hele 
EU kon IOO-vis aan land worden gebracht. Alle lidstaten moeten hun prestaties verbeteren. 
Omdat dit het onderwerp vormt van een afzonderlijk verslag (het verslag-Fraga), wordt dit 
hier niet verder behandeld.

Huidige EU-initiatieven

De Commissie heeft vaak gezegd dat ontwikkelingslanden vaak behoefte hebben aan 
financiële, technische of andere ondersteuning om te voldoen aan hun verantwoordelijkheden 
als kuststaten, met name voor toezichtsactiviteiten. Onder het vorige programma van 
visserijovereenkomsten probeerde de EU meestal het derde land over te halen om een 
gedeelte van de financiële bijdrage te besteden aan toezicht op de visserij, met in het meest 
gunstige geval beperkt succes. Onder de nieuwe partnerschapsovereenkomsten inzake visserij 
nemen sommige landen toezicht op in hun meerjarige sectorale programma's.

Dit blijven nationale inspanningen, en de mobiliteit van de IOO-vloten gebiedt dat er 
regionale programma's worden vastgesteld. Het eerste plan voor regionaal toezicht dat door 
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de EU werd gefinancierd, was een proefproject in de zuidwestelijke Indische Oceaan, en 
dekte de exclusieve economische zones (EEZ's) van de Comoren, Madagaskar, de Seychellen 
en Mauritius, gefinancierd (3,5 miljoen euro EU-geld) door het Europees Ontwikkelingsfonds 
(EOF) van 2004 tot 2008. Dit werd gevolgd door een ander EOF-programma van 2010 tot 
2014, uitgebreid naar Kenia en Tanzania. Een ander programma in dezelfde regio, 
oorspronkelijk bedoeld voor drie jaar vanaf 2007, maar later verlengd tot het eind van 2011, 
wordt beheerd door het directoraat-generaal Maritieme zaken en visserij voor een totaalbedrag 
van 10 miljoen euro. Dit dekt de EEZ's van de Comoren, Réunion, Madagaskar, de 
Seychellen en Mauritius. De gefinancierde activiteiten omvatten gegevens- en 
informatieuitwisseling, opleiding en zee- en luchtpatrouilles. In oktober 2011 moet een 
evaluatieverslag verschijnen.

In het gebied van de subregionale visserijcommissie in West-Afrika (van Mauritanië 
zuidwaarts naar Sierra Leone, inclusief Kaapverdië) financiert het EOF een ander project 
(5 miljoen euro EU-geld) om de institutionele en andere capaciteiten van de Surveillance 
Operations Co-ordinating Unit (SOCU) te versterken. Het project is pas in januari 2011 
begonnen na een lange vertraging als gevolg van institutionele problemen.

In de Zuidelijke Stille Oceaan wordt weer een ander EOF-project (4 miljoen euro EU-geld) 
uitgevoerd van 2010 tot en met 2014 om te assisteren bij de strijd tegen IOO-visserij, door 
regionale integratie te stimuleren en gezamenlijke toezichtsacties te bevorderen.

Strafrechtelijke aspecten van IOO-visserij

Bepaalde soorten visserij, meestal die met vangsten met een zeer hoge waarde, worden 
gedeeltelijk uitgevoerd door georganiseerde criminele entiteiten. De visserij op 
blauwvintonijn en de drijfnetvisserij in het Middellandse Zeegebied, de visserij op zeeoor in 
Zuid-Afrika en de visserij op Patagonische ijsheek vallen in deze categorie. Niet iedereen die 
deelneemt aan deze visserij behoort tot een criminele groep, maar het is bekend dat deze 
criminele groepen actief zijn in de IOO-visserij, wat neerkomt op milieudelicten.

Het wordt echter steeds duidelijker dat criminele groepen betrokken raken bij activiteiten 
stroomopwaarts en stroomafwaarts van de daadwerkelijke visserij, en dat de technieken die 
zijn ontwikkeld bij andere soorten van handel die vaker in verband worden gebracht met 
georganiseerde misdaad - drugs, witwassen van geld, corruptie enzovoort - worden aangepast, 
zodat ze ook in de IOO-visserijsector kunnen worden gebruikt. Methoden voor het vervoer 
van materiaal en voorraden, witwassen van geld, belastingontduiking, smokkelen, in de 
handel brengen van illegale producten, mensenhandel, dit wordt nu allemaal waargenomen in 
diverse soorten visserij.

Dergelijke groepen kunnen relatief losse verbanden van personen zijn, niet wat gewoonlijk als 
"georganiseerde misdaad" wordt beschouwd. Niettemin zijn ze goed genoeg georganiseerd 
om fictieve bedrijven op te zetten om de identiteit te verhullen van de economische eigenaren 
van de vaartuigen die bij IOO-visserij betrokken zijn, om van vlag te veranderen indien dit 
nodig is, om hun geld wit te wassen via belastingparadijzen enzovoort. Er is een uitgebreide 
internationale samenwerking nodig om dergelijk geraffineerd gedrag te bestrijden.
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Het is duidelijk dat, hoewel veel IOO-activiteiten worden uitgevoerd door vissers of 
vaartuigen die zelfstandig handelen, er ook veel gevallen zijn waarin vissers of vaartuigen 
gezamenlijk of zelfs samenspannend handelen, of waarin ze gebruikmaken van bijstand die 
door criminele groepen wordt geboden (financiering, herbevoorrading en bijtanken op zee, 
werven van migrerende vissers, ontwijken van aanlandings- of invoerinspecties, het gebruik 
van fictieve bedrijven om de werkelijke eigenaren te verhullen enzovoort.).

Omdat deze activiteiten in veel gevallen transnationaal van aard zijn, is het VN-Verdrag tegen 
transnationale georganiseerde misdaad van belang. Volgens dit verdrag kan een 
"georganiseerde criminele groep" bestaan uit slechts drie personen, die samen handelen met 
het oog op het begaan van een ernstige misdaad. Deze definitie is erg breed. Het VN-Verdrag 
tegen transnationale georganiseerde misdaad is een van de meest geratificeerde VN-
wetsteksten, en staat de grensoverschrijdende betrokkenheid en samenwerking van een brede 
reeks rechtshandhavingsambtenaren toe die deskundig zijn op het gebied van 
belastingparadijzen, witwassen van geld, douanefraude, mensenhandel en andere soorten 
misdaad.

Regeringen zijn geneigd geweest om IOO-visserij te behandelen als een instandhoudings- en 
beheersprobleem voor de visserij, en deze andere aspecten te negeren. Er moeten veel grotere 
inspanningen worden verricht om de gewone rechtshandhaving en strafrechtelijke processen 
waar mogelijk in te zetten. Interpol zou een voorbeeld kunnen zijn van een organisatie waarop 
een beroep kan worden gedaan. Er is ook een systeem nodig voor de uitwisseling van 
juridisch gevoelige informatie.

Het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) brengt naar verwachting in 
april van dit jaar een verslag uit over het vóórkomen van transnationale georganiseerde 
misdaad in de visserijsector en de kwetsbaarheid van de visserijsector voor criminele 
activiteiten. Het verslag zal veel voorbeelden bevatten, uit de EU alsook uit andere gebieden, 
en er wordt aangenomen dat het richtsnoeren zal bieden voor verdere inspanningen om deze 
criminele activiteiten te voorkomen en te bestrijden.

Overige initiatieven en ideeën

Aan alle bovenstaande initiatieven, evenals aan de activiteiten van ROVB's zoals beschreven 
in werkdocument 1, wordt reeds op de een of andere manier uitvoering gegeven, zelfs al is er 
met sommige daarvan nog nauwelijks een begin gemaakt. Er dient te worden nagedacht over 
andere ideeën voor acties waarvoor internationale samenwerking nodig is die de EU zou 
kunnen bevorderen.

Meerdere, maar niet alle ROVB's zijn geëvalueerd, maar het is niet verplicht dat er 
actie wordt ondernomen op basis van de aanbevelingen uit die evaluatie. Er moet een 
mechanisme worden ontwikkeld waarin de evaluaties met regelmatige tussenpozen 
verplicht worden en waarin de ROVB's de daaruit voortvloeiende aanbevelingen 
moeten uitvoeren.
De EU heeft wereldwijd het voortouw genomen met haar IOO-verordening, maar zij 
moet voldoende middelen toekennen om ervoor te zorgen dat de verordening wordt 
nageleefd en geen papieren tijger wordt. De EU moet snel besprekingen aangaan met de 
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andere belangrijke markten (VS, Japan, China) om ervoor te zorgen dat de EU-
wetgeving de IOO-vis niet eenvoudigweg naar andere markten verlegt.
Uiteindelijk moet er worden onderhandeld over een wereldwijd mechanisme om de 
handel in IOO-vis te verbieden, waar mogelijk onder auspiciën van de WHO.
Een wereldwijde databank met DNA van visbestanden, te beginnen met de soorten die 
het vaakst betrokken zijn bij de IOO-vishandel, zou van onschatbare waarde zijn bij het 
identificeren van de bron van de vis en steunvervolging.


