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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau - de rol van de EU
(2010/2210(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 
1982,

– gezien het Verdrag inzake biologische diversiteit en de Verklaring van Rio betreffende 
milieu en ontwikkeling, aangenomen op de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling van 
juni 1992,

– gezien de overeenkomst van de Voedsel- en landbouworganisatie (FAO) om de naleving van 
de internationale instandhoudings- en beheersmaatregelen door vissersvaartuigen op volle 
zee te bevorderen, die is goedgekeurd op de 27ste zitting van de FAO-conferentie van 
november 1993 ("Nalevingsovereenkomst"),

– gezien de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben 
op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden 
trekkende visbestanden (de "VN-Overeenkomst inzake visbestanden", ofte wel UNFSA, van 
augustus 1995),

– gezien de gedragscode voor verantwoordelijke bevissing van de FAO, door de FAO-
conferentie goedgekeurd op 31 oktober 1995,

– gezien het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang 
tot de rechter inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 1998 (Verdrag van Aarhus),

– gezien het internationaal actieplan van de FAO om illegale, niet-aangegeven en niet-
gereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen (IPOA-IUU), dat in 
juni 2011 door de FAO-Raad bekrachtigd is,

– gezien de mededeling van de Commissie over het actieplan van de Gemeenschap ter 
bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij van mei 2002 
(COM(2002)0180),

– gezien de slotverklaring van de Wereldtopconferentie over duurzame ontwikkeling van 
26 augustus tot 4 september 2002 in Johannesburg,

– gezien zijn resolutie van 15 februari 2007 over de uitvoering van het EU-Actieplan ter 
bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij1,

– gezien 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 (de "IUU-

                                               
1 PB C 287E van 29.11.2007, blz. 502.
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verordening"1, Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 
betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen 
buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de 
communautaire wateren (de "visserijmachtigingsverordening")2 en Verordening (EG) nr. 
1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire 
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet 
garanderen (de "controleverordening")3,

– gezien de overeenkomst van de FAO inzake havenstaatmaatregelen om illegale, niet-
aangegeven en niet-gereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, 
die op de 36ste zitting van de FAO-conferentie van november 2009 in Rome is goedgekeurd,

– gezien het rapport uit 2011 van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) 
over de transnationale georganiseerde misdaad in de visserijsector,

– gezien de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling die in juni 2012 in Brazilië zal 
plaatsvinden,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat 71% van het aardoppervlak door water bedekt is, waar 16 keer zoveel 
kooldioxide wordt vastgelegd als op het land, en dat de zeeën een fundamentele rol spelen in 
het klimaat- en biosysteem van de gehele aarde en daarnaast aan een aanzienlijk deel van de 
wereldbevolking voedsel, levensonderhoud, energie en vervoersroutes leveren,

B. overwegende dat illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (IUU-visserij) 
naar verluidt een omvang van tussen de 11 en 26 miljoen ton per jaar heeft, hetgeen ten 
minste 15% van de mondiale vangsten uitmaakt, zodat een duurzaam beheer van de mariene 
bestanden onmogelijk is,

C. overwegende dat in de overeenkomst die gesloten is op de Tiende Conferentie van de partijen 
bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Nagoya, oktober 2010), de internationale 
verplichting is vastgelegd om het verlies aan biodiversiteit in 2020 ten minste met de helft te 
hebben teruggebracht,

D. overwegende dat de wereldzeeën 90% van alle habitats op aarde herbergen,

E. overwegende dat tweederde van de oceanen niet onder de jurisdictie van staten valt en dat er 
geen omvattend beleid voor het beheer van de internationale wateren bestaat maar alleen een 
lappendeken van regelingen die hoofdzakelijk op de zeventiende-eeuwse beginselen van de 
vrijheid der zee berusten, waardoor milieubeginselen die al heel lang voor lucht en land 
gelden voor de zeeën buiten beschouwing blijven,

                                               
1 PB L 286 van 29.10.2008, blz. 1.
2 PB L 131 van 29.10.2008, blz. 33.
3 PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
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1. is van oordeel dat de IUU-visserij een van de ernstigste bedreigingen voor de biodiversiteit in 
de wereldzeeën vormt;

2. stelt dat het nieuwe Europese controlepakket, bestaande uit de IUU-verordening, de 
controleverordening en de visserijmachtigingsverordening1, een alomvattend 
instrumentarium vormt om deze plaag te bestrijden, omdat daarmee duidelijk aangegeven is 
welke verantwoordelijkheden de vlaggenstaat, de kuststaat, de havenstaat en de marktstaat 
zowel binnen als buiten de EU dragen;

3. bepleit dat de Commissie en de controle-instanties in de lidstaten voldoende personele, 
financiële en technologische middelen ter beschikking krijgen om deze verordeningen 
volledig te kunnen handhaven en dat zij er niet voor terugschrikken zo nodig 
belanghebbenden in de EU aan te pakken, omdat de geloofwaardigheid van de EU op het 
spel staat;

4. verzoekt de Commissie jaarlijks een beoordeling te geven van de prestaties van de lidstaten 
bij de implementatie van de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB);

5. wijst erop dat visbestanden, vissersvloten en het daarmee gemoeide kapitaal hogelijk mobiel 
zijn en dat de vismarkt wereldomspannend is, zodat IUU-visserij alleen kan worden 
aangepakt als er internationaal wordt samengewerkt;

6. beklemtoont dat de beperkingen bij toezicht en handhaving inmiddels achterhaald zijn door 
technologische vooruitgang en dat de sleutel tot de bestrijding van IUU-visserij nu in de
eerste plaats gelegen is in de politieke wil bij de regeringen;

7. acht verbetering van de transparantie bij alle aspecten en activiteiten in de visserijsector en 
overeenstemming over internationale ciriteria voor de vaststelling van de werkelijke, 
economische eigendom van vissersschepen van essentieel belang;

8. spoort de Commissie en de lidstaten aan de financiële en technische ondersteuning van 
toezichtsprogramma's voor de wateren van ontwikkelingslanden uit te breiden, en daarbij de 
voorkeur te geven aan regionale programma's boven bilaterale;

9. verzoekt de Commissie de FAO-Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen, de VN-
Overeenkomst inzake visbestanden en de Nalevingsovereenkomst van de FAO toe te voegen 
aan de thans aan herziening onderhevige lijst van instrumenten waaraan kandidaten voor het 
Algemeen Preferentiestelsel plus zich dienen te houden;

10. stelt dat de EU in de Regionale visserijorganisaties (RVO's) waar zij deel van uitmaakt de 
volgende doelstellingen moet nastreven:

• opstelling, voor alle vangsten die onder een RVO vallen, van registers van tot visserij 
gemachtigde vissersschepen, met inbegrip van hulpvaartuigen, en van lijsten van schepen 
die IUU bedrijven (zwarte lijsten), die geregeld moeten worden bijgewerkt, waaraan 
ruime bekendheid moet worden gegeven en die voorwerp van coördinatie tussen de 
RVO's moeten zijn,

• versterking van de handhavingscomités van de RVO's om de prestaties van de 

                                               
1 Verordeningen van de Raad nrs. 1005/2008, 1006/2008 en 1224/2009.
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verdragsluitende partijen na te gaan en zo nodig effectieve sancties op te leggen,

• uitbreiding van de lijst specifieke maatregelen die de verdragsluitende partijen (CPC's) 
als vlaggenstaat, kuststaat, havenstaat of marktstaat binnen een RVO moeten nemen,

• vaststelling van programma's voor adequate inspectie en waarneming op zee,

• verbod op overladen op zee,

• opzetten van vangstdocumentatieregelingen, te beginnen met de voornaamste vissoort 
van elke RVO,

• verplichte, regelmatige beoordelingen van de prestaties van de afzonderlijke RVO's met 
als vereiste dat de aanbevelingen worden opgevolgd;

11. verlangt dat het RVO-netwerk met spoed wordt uitgebreid zodat alle visserij op volle zee 
eronder komt te vallen, ofwel door oprichting van nieuwe RVO's, ofwel door verruiming van 
het mandaat van de bestaande RVO's; is van oordeel dat het mondiale karakter van IUU-
visserij noopt tot sterk uitgebreide samenwerking tussen RVO's op het vlak van informatie-
uitwisseling en sancties tegen schepen en verdragsluitende partijen en op andere punten;

12. is ronduit voorstander van het lopende FAO-initiatief om een mondiaal register van 
vissersschepen op te zetten, met verplichte inschrijving, waarin schepen boven 10 GT zo 
spoedig mogelijk moeten worden opgenomen;

13. bepleit de spoedige ontwikkeling van een systeem voor de beoordeling van de prestaties van 
vlaggenstaten, waar de FAO thans aanwerkt, als middel om staten die zich niet aan hun 
internationale verplichtingen houden onder druk te zetten; dringt aan op een doeltreffend 
mechanisme om sancties op te leggen aan staten die er niet voor zorgen dat schepen die 
onder hun vlag varen zich aan alle voorschriften houden;

14. is van oordeel dat er een nieuw VN-orgaan moet worden opgezet dat onafhankelijke 
beoordelingen van de prestaties van vlaggenstaten en RVO's kan uitvoeren;

15. wijst erop dat het begrip marktstaatverantwoordelijkheid nader moet worden uitgewerkt om 
de markt voor IUU-producten te kunnen uitschakelen; is van mening dat de EU met spoed in 
overleg moet treden met andere belangrijke marktstaten, zoals de VS, Japan en China, over 
de ontwikkeling van internationale juridische instrumenten om de handel in IUU-vis een halt 
toe te roepen, wellicht in WTO-verband;

16. spoort de Commissie aan de totstandbrenging van een mondiale vangstdocumentatieregeling 
na te streven;

17. is ingenomen met het recente rapport van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding 
(UNODC) over de transnationale georganiseerde misdaad in de visserijsector en de daarin 
gegeven uiteenzetting over de wijze waarop misdaadsyndicaten hun invloed in de visserij 
uitbreiden, zowel aan de toeleveringszijde (beschikbaarstelling van schepen, bemanningen, 
brandstof, enz.) als aan de afzetzijde (verkoop, vervoer);

18. is verontrust over criminele activiteiten als mensenhandel, witwassen, corruptie, heling, 
belastingontduiking en douanefraude door degenen die bij IUU-visserij betrokken zijn;
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19. onderschrijft de aanbevelingen van het UNODC-rapport ten volle, met name wat betreft 
uitbreiding van de internationale samenwerking bij de opsporing van criminele activiteiten 
op zee, verbetering van de transparantie wat betreft de eigendom en activiteiten van 
vissersschepen en het tegengaan van verkoop van vissersschepen aan ondernemingen 
waarvan de economisch eigenaars niet te traceren zijn;

20. wijst erop dat het door zeer vele staten geratificeerde VN-Verdrag tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad de verdragsluitende partijen verplicht samen te 
werken op het vlak van opsporing, vervolging en berechting van internationaal 
georganiseerde misdrijven, waardoor belangrijke synergieën kunnen ontstaan om IUU-
visserij tegen te gaan;

21. is van mening dat IUU-visserij een van de belangrijkste aandachtspunten van Interpol moet 
worden en dat Interpol over de middelen en opsporingsbevoegdheden moet beschikken om 
de transnationale aspecten van IUU-visserij te onderzoeken en bestrijden;

22. bepleit dat de EU voorstelt het internationale beheer van de oceanen tot speerpunt van de 
Wereldtopconferentie over duurzame ontwikkeling (Brazilië, 2012) uit te roepen, ter 
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake het recht van de zee;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
alsmede aan de nationale parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De FAO nam in 2001 een actieplan aan om illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde 
visserij (IUU-visserij) tegen te gaan. Dit is sindsdien een uitgesproken prioriteit van de 
internationale gemeenschap.

IUU-visserij ondermijnt de instandhouding en het beheer van alle soorten visbestanden. Waar 
IUU-visserij optreedt lopen nationale en regionale visserijbeheersinstanties de kans hun 
beheersdoelstellingen niet te halen. Dat leidt ertoe dat sociaal-economische mogelijkheden op 
korte en lange termijn verloren gaan en het heeft een negatief effect op de voedselvoorziening en 
de milieubescherming. Door IUU-visserij kunnen bepaalde bestanden instorten of kan het 
herstel van een reeds uitgeput bestand ernstig bemoeilijkt worden. De bestaande internationale 
instrumenten om IUU-visserij aan te pakken hebben geen resultaat opgeleverd door gebrek aan 
politieke wil, onvoldoende prioriteit, en ontoereikende middelen met het oog op ratificatie, 
toetreding of tenuitvoerlegging. (FAO-actieplan van 2001, eerste alinea) - (vertaling EP)

Bij bepaalde vangsten en in sommige landen is wel enige vooruitgang geboekt. Maar de 
uitspraken van de FAO zijn in grote lijnen nog even waar als toen; er moet dus nog veel 
gebeuren.

Door het clandestiene karkater is de omvang van de IUU-visserij moeilijk precies te bepalen, 
maar wel is duidelijk dat het om zeer aanzienlijke hoeveelheden gaat. In een onlangs verschenen 
artikel1 wordt de omvang geschat op 11 à 26 miljoen ton per jaar. Zelfs de laagste schatting komt 
overeen met maar liefst 15% van de totale vangst op zee.

De Europese Unie heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de IUU-
visserij, omdat zij de grootste afzetmarkt vormt en een van de grootste vissersvloten heeft.

Met verordeningen 1005/2008 (IUU-verordening) en 1224/2009 (controleverordening) beschikt 
de EU over baanbrekende instrumenten om de IUU-visserij tegen te gaan, doordat de 
verplichtingen en mogelijkheden van lidstaten en derde landen als vlaggenstaat, kuststaat, 
havenstaat en marktstaat nu duidelijk omschreven zijn. Geen enkel land kan de IUU-visserij 
echter in zijn eentje uitschakelen. Aangezien het overgrote merendeel (rond tweederde) van de 
oceanen niet onder de jurisdictie van staten valt, zullen nationaal optreden en regionale 
samenwerking niet volstaan. Deze strijd kan pas gewonnen worden als de wereldgemeenschap 
de handen ineenslaat. 

In de twee werkdocumenten is ingegaan op een aantal internationale initiatieven, van de 
Verenigde Naties en de regionale visserijorganisaties (RVO's). In het verslag worden concrete 
voorstellen gedaan over hetgeen de EU in de relevante fora moet bepleiten en voorstellen.

Het overkoepelende thema transparantie

De IUU-visserij wordt in de hand gewerkt door gebrek aan informatie, met als excuses 
"vertrouwelijkheid" en "privacy". Een terugkerend onderwerp in vele analyses van het 
verschijnsel is de onduidelijkheid over scheepsnamen en de identiteit van de economisch 
eigenaren. Een en ander is natuurlijk in het belang van figuren zonder scrupules die onopgemerkt 
                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal 
Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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hun gang willen gaan. Dit gebrek aan openheid doet zich op allerlei manieren voor: 
bemanningsleden die de naam van hun schip aan het oog onttrekken om identificatie te 
voorkomen, de talloze brievenbusmaatschappijen in bepaalde landen om de naam van de 
scheepseigenaar geheim te houden, vlaggenstaten die weigeren hun verplichtingen na te komen. 
Er is een breed scala aan maatregelen nodig om de transparantie te verbeteren.

De EU moet het goede voorbeeld geven

Met de nieuwe wetgeving heeft de EU althans op papier krachtige instrumenten om de strijd met 
de IUU-visserij aan te gaan. Als de EU derde landen ervan wil overtuigen dat optreden geboden 
is, moet zij zelf boven iedere verdenking verheven zijn. Zij moet registers aanleggen van niet-
EU-schepen die op de IUU-lijst staan en van derde landen die hun verplichtingen niet nakomen. 
Maar ook moet zij niet aarzelen een register aan te leggen van EU-schepen en sancties op te 
leggen aan lidstaten die de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) niet 
handhaven, ook al is het politiek niet altijd eenvoudig een in gebreke blijvende lidstaat aan de 
kaak te stellen. De Commissie en de lidstaten moeten ook over de middelen beschikken om de 
verordeningen volledig te kunnen handhaven.

Van 2003 tot 2006 publiceerde de Commissie scorekaarten over de prestaties van de lidstaten bij 
de toepassing van de GVB-regels. Dat initiatief moet nieuw leven worden ingeblazen omwille 
van de transparantie en een "gelijk speelveld".

De EU financiert via verschillende begrotingsposten een aantal toezichtprogramma's in de 
ontwikkelingslanden. Dat kan worden aangevuld en gecoördineerd met soortgelijke projecten 
van de lidstaten. De meeste internationale akkoorden, zoals de FAO-Overeenkomst inzake 
havenstaatmaatregelen, de VN-Overeenkomst inzake visbestanden en de 
Nalevingsovereenkomst van de FAO, kennen bepalingen inzake financiering in de 
ontwikkelingslanden, waarvan de EU gebruik kan maken.

Een eenvoudige maar belangrijke stap die de EU eenzijdig kan zetten om de transparantie te 
verbeteren is openbaarmaking van de namen van de eigenaars van Europese vissersschepen en 
de vergunningen die hun verleend zijn.

Initiatieven in internationale organisaties

De huidige RVO's verschillen nogal in hun aanpak van IUU-visserij en de juridische maatregelen 
en sancties daartegen. Er zijn een groot aantal maatregelen die de EU kan bepleiten om IUU-
visserij direct en indirect terug te dringen:
 uitbreiding van het aantal RVO's, of verruiming van het mandaat van de bestaande RVO's, om 

zones en vissoorten die nog buiten de regelgeving vallen te kunnen aanpakken;
 registers van tot visserij gemachtigde vissersschepen, met inbegrip van hulpvaartuigen, en van 

lijsten van schepen die IUU bedrijven (zwarte lijsten) voor alle vangsten die onder een RVO 
vallen, die geregeld moeten worden bijgewerkt, waaraan ruime bekendheid moet worden 
gegeven en die voorwerp van coördinatie tussen de RVO's moeten zijn;

 versterking van de handhavingscomités om de prestaties van de verdragsluitende partijen na 
te gaan en zo nodig effectieve sancties op te legen;

 verruimde maatregelen van vlaggenstaten, kuststaten, havenstaten en marktstaten in elke 
RVO;

 programma's voor inspectie op zee en waarneming;
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 verbod op overladen op zee;
 vangstdocumentatieregelingen, te beginnen met de voornaamste vissoort van elke RVO; 
 verplichte, regelmatige beoordelingen van de prestaties van de afzonderlijke RVO's door een 

onafhankelijke instantie als de VN, met als vereiste dat de aanbevelingen worden opgevolgd.

Uiteindelijk moeten de meeste van deze suggesties door alle RVO's worden uitgevoerd (of 
althans onderling gecoördineerd), omdat visserij een wereldomspannende economische sector is. 
Binnen de RVO's kan de EU steun geven aan mondiale initiatieven (van de FAO bijvoorbeeld) 
en tevens nieuwe initiatieven voorstellen:
 financiële en politieke steun verlenen voor een mondiaal register van vissersschepen, met 

verplichte inschrijving, waarin alle schepen (inclusief hulpvaartuigen) van meer dan 10 GT of 
12 meter lengte zo spoedig mogelijk moeten worden opgenomen;

 bepleiten van de spoedige ontwikkeling van een systeem voor de beoordeling van de 
prestaties van vlaggenstaten;

 bevorderen dat staten internationale visserijafspraken (zoals de FAO-Overeenkomst inzake 
havenstaatmaatregelen, de VN-Overeenkomst inzake visbestanden en de 
Nalevingsovereenkomst van de FAO) ratificeren c.q. zich erbij aansluiten, bijvoorbeeld door 
ze toe te voegen aan de thans aan herziening onderhevige lijst van instrumenten waaraan 
kandidaten voor het Algemeen Preferentiestelsel plus zich dienen te houden1;

 mondiale DNA-bank van visbestanden om te kunnen vaststellen van welke soorten en 
bestanden visproducten afkomstig zijn.

Samenwerking tussen marktstaten

De Europese IUU-verordening is een geweldig initiatief, maar wil het maximaal resultaat 
hebben, dan moeten ook de andere grote afzetmarkten, en uiteindelijk de gehele internationale 
gemeenschap, het steunen. Als alleen de EU IUU-vis weigert worden er natuurlijk wel andere 
afzetmarkten voor gevonden. Het is van cruciaal belang dat ook de VS, Japan en China optreden 
om de invoer van IUU-vis uit de wereld te helpen. De Commissie moet een krachtige 
diplomatieke actie ontplooien om met de grote afzetmarkten te overleggen over maatregelen die 
zij voor zichzelf kunnen nemen en over mogelijk multilateraal en mondiaal optreden.

Een daarmee samenhangende maatregel ter bevordering van de traceerbaarheid is een aanzienlijk 
ruimer gebruik van vangstdocumenten voor vis die internationaal verhandeld wordt. Twee 
RVO's hebben al zo'n regeling ingevoerd. De EU moet vangstdocumentatieregelingen bepleiten 
als algemeen instrument om de handel in IUU-vis tegen te gaan. Het uiteindelijke doel moet een 
mondiale vangstdocumentatieregeling zijn, evenwel zonder dat er een nieuwe non-tarifaire 
handelsbelemmering wordt opgeworpen. Men kan zich moeilijk voorstellen dat een land 
pleitbezorger is van handel in IUU-vis, maar toen de IUU-verordening voor het eerst ter tafel 
kwam, was er in de EU sprake van hevig protest.

Georganiseerde misdaad en IUU-visserij

De meeste van deze voorstellen zijn standaardelementen van een goed visserijbeheer, waarover 
al jaren gediscussieerd wordt en die hier en daar al in de een of andere vorm in praktijk zijn 
gebracht. Een betrekkelijk nieuw aspect is het besef dat criminele groepen bij IUU-visserij 
betrokken zijn. Deze betrokkenheid kan tot uiting komen in deelname van klassieke 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf.
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boevenbendes aan visvangst, maar vaker komt het voor dat bij de visserij bepaalde criminele 
methoden worden ingezet, zoals mensenhandel, slavenarbeid, belastingontduiking, witwassen, 
douanefraude, omkoping, heling, enz.

In een recent rapport van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC)1 wordt 
nagegaan hoe kwetsbaar de visserij wereldwijd voor dat soort activiteiten is en wordt een zeer 
somber beeld geschetst van de infiltratie van criminele elementen in de visserij in de EU en 
daarbuiten.

Deze criminele elementen zijn soms zeer goed georganiseerd en gebruiken geavanceerde 
hulpmiddelen zoals belastingparadijzen om de identiteit van de economisch eigenaars verborgen 
te houden en vlaggenstaten die de relevante wetgeving niet kunnen of willen handhaven. Soms 
zijn ze omvangrijk en ingewikkeld en maken ze gebruik van vissersvloten die van dezelfde 
leveringsnetwerken en distributie- en afzetkanalen gebruikmaken. Vaak worden illegale 
vangsten gewit met legaal gevangen vis. Vissersschepen worden soms ook gebruikt voor drugs-
en wapensmokkel, en zelfs voor terroristen. De banden tussen visserij en misdaad breiden zich 
verder uit en worden intensiever.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan die de steun van de EU verdienen, 
waarvan sommige ten dele samenvallen met eerdere ideeën:
 verbetering van de capaciteit voor opsporing van activiteiten van de georganiseerde misdaad 

op zee, waaronder sterkere coördinatie tussen de vele verschillende handhavingsautoriteiten 
(douane, financiële opsporingsdiensten, drugsbestrijders, enz.);

 verbetering van transparantie en traceerbaarheid van vis om criminele activiteiten aan de kaak 
te stellen en de winstgevendheid ervan terug te reduceren;

 in het oog houden en bij voorkeur verbieden van de verkoop van gebruikte vissersschepen aan 
ondernemingen waarvan de economisch eigenaars niet te traceren zijn en die geregistreerd 
zijn in vlaggenstaten die zich niet aan de regelgeving houden;

 verbetering van het toezicht op activiteiten van vissersschepen en hun interactie met 
koopvaardijschepen.

Het komt in het kort hierop neer dat IUU-visserij niet simpelweg beschouwd kan worden als een 
uitvloeisel van tekortschietende wetshandhaving. Staten moeten hun juridisch en 
beheerspotentieel op deze nieuwe werkelijkheid afstemmen en hun voordeel doen met de 
instrumenten die reeds ingezet worden tegen andere vormen van criminaliteit, in hun strijd tegen 
misdaadsyndicaten die zich met IUU-visserij, met inbegrip van toelevering en afzet, 
bezighouden.

Bij het VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad zijn 159 
verdragsluitende partijen aangesloten, die dus verplicht zijn op te treden en samen te werken om 
IUU-visserij te bestrijden als de georganiseerde misdaad zich ermee bemoeit.

Conclusies

De visserij is een wereldomspannende economische sector; hetzelfde geldt uiteraard voor de 
IUU-visserij. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat voor de bestrijding van IUU-visserij 

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Zie 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf.
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mondiale samenwerking nodig is.

De wereldzeeën behoren tot het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid en het behoud 
ervan is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de mensheid.

Daaruit volgt logischerwijze dat een systeem van mondiaal zeebeheer essentieel is voor het 
visserijbeheer, met name op volle zee. De huidige aanpak is overduidelijk mislukt. 

Er zijn internationale akkoorden nodig om te bereiken dat het recht op visvangst pas 
geëffectueerd kan worden als er aan minimumvoorwaarden inzake eigendom, operaties en 
vangsten, traceerbaarheid, enz. voldaan is, en dat staten die hun verantwoordelijkheden niet 
nakomen hun visrechten kwijtraken. 

Tot slot verdient vermelding dat voor de uitvoering van vele van de bovenstaande aanbevelingen 
aanzienlijke financiële middelen nodig zijn. Vele ontwikkelingslanden hebben onvoldoende 
financiële reserves, zodat er wegen moeten worden gevonden om bij te springen. Dit is heden ten 
dage een veel voorkomende situatie. Bijstand hoeft echter niet los te staan van voorwaarden - als 
landen die bijstand ontvangen in gebreke blijven, moeten ze dezelfde consequenties ondervinden 
als andere landen; bijvoorbeeld een uitvoerverbod.


