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Europa w ordt omringd door vier zeeën -  de M iddel
landse Zee, de Oostzee, de Noordzee en  de Zwart 
Zee -  en  twee oceanen -  de A tlantische O ceaan  en  
de Noordelijke Ijszee. H et Europese con tinen t is een 
schiereiland m et een  68 000 kilom eter lange kustlijn 
-  ruim driem aal langer dan  dic van  de Verenigde 
S ta ten  cn  tweem aal meer dan  dic van  de Russische 
Federatie. H et m aritiem  oppervlak onder jurisdictie 
van  de lidstaten  is groter dan  h e t totale landopper
vlak van  de Europese Unie. V ia zijn ultraperifere 
gebiedsdelen is Europa niet alleen aanwezig in  de 
A tlantische O ceaan, maar ook in  de Indische O ce
aan  cn  de Caribische Zee. De m aritiem e belangen 
van  de lidstaten  zijn dan  ook talrijk cn  raken de Eu
ropese Unie ais een  geheel.

De Europese Unie is een  van  de grootste visserij mo
gendheden in  de wereld cn  de grootste m arkt voor 
producten  van  de visvcrwcrkcndc industrie. Er zijn 
in  to taal ongeveer 526 000 m ensen werkzaam in de 
visserijsector. N aast de visvangst zeii levert ook de 
verwerkende industrie veel banen  op. De Europese 
vloot is aangewezen op toegang to t com m unautaire 
cn  nict-com m unautairc visbestanden, zij h e t in  wa
teren  dic onder de rechtsbevoegdheid vallen van  
derde landen  cn  internationale w ateren. H et ge- 
meenschappelijk visserijbeleid is h e t instrum ent van  de 
Europese Unie voor h e t beheer v an  de visserij cn  de 
aquacultuur. U it hooide v an  haar exclusieve be
voegdheid op visscrijgcbicd is de Europese U nie ge
machtigd om  internationale verbintenissen aan  te 
gaan m et derde landen  ot m et internationale vissc- 
rijorganisatics. Zij neem t ook acticl deel aan  de in 
spanningen van  de internationale gem eenschap om 
h e t op h e t Verdrag van de Verenigde Naties inzake het 
recht van de zee (1982) gebaseerde systeem voor oce
anen  cn  zeeën zodanig uit te w erken da t h e t bere
kend is op nieuwe uitdagingen.

populaire vissoorten w ordt ovcrbcvist ot bevindt zich 
op de rand van  ovcrbcvissing. Ais gevolg van  ovcr- 
bcvissing raken visvoorraden langs de kusten  uitge
put. De vissersvloten rich ten  zich steeds meer op 
kleinere soorten. O ok w ordt er verder uit de kust 
gevist. Veel vissoorten zijn echter kwetsbaar, om dat 
ze langzaam groeien cn  laat geslachtsrijp zijn. V erder 
verplaatsen vissersvloten zich naar andere w ateren, 
bijvoorbeeld voor de kust v an  ontwikkelingslanden.

Door de zorgwekkende toestand v an  de belangrijkste 
visbestanden hee lt de internationale gem eenschap 
de laatste decennia steeds meer m aatregelen geno
m en tegen ovcrbcvissing. Een belangrijk engagem ent 
bestaat erin  ervoor te  zorgen da t de visbestanden op 
een verantwoordelijke cn  duurzam e wijze w orden 
bevist. Zo was een  van  de resultaten  van  de door de 
V N georganiseerde W ereldtop over duurzame o n t
wikkeling in  Johannesburg in  2002 dat de visbestan
den m oeten w orden gehandhaafd op ot hersteld  to t 
niveaus dic de maximale duurzame opbrengst k u n 
nen oplcvcrcn, waarbij dit doei uitcrlijk in  2015 
moet zijn bereikt.

O m  deze doelstellingen te bereiken is een  stabiel 
regelgevend kader belangrijk. De nationale, regiona
le cn  internationale inspanningen voor h e t beheer 
van  de visserij w orden echter vaak tenietgedaan 
door illegale activ iteiten  v an  vissers dic de regels aan 
h u n  laars lappen. Een voorbeeld daarvan  zijn de vis
sers dic onder goedkope vlaggen varen  cn  zo de in- 
standhoudingsrcgcls ontduiken. H et internationaal 
recht ken t de S taat onder wiens vlag een  schip vaart 
exclusieve jurisdictie toe. Een goedkope vlag is een 
andere vlag d an  dic van  h e t land w aartoe h e t schip 
behoort. Sommige landen  zijn voor buitenlandse 
schepen aantrekkelijk ais vlaggcnstaat om dat h u n  
rcgistraticprijzcn lager liggen, arbeid er goedkoop is, 
cn  er weinig ot geen belasting w ordt geheven.

Overbevissing .b Illegale, onaangegeven en
A lleen een  visstand dic op een  duurzame wijze k an  Ongereguleerde visserij
w orden bevist, b iedt voldoende po ten tieel voor een
bloeiende visserijsector. M eer dan  70 procent van  de ^ i t  fenom een staat bekend ais illegale, onaangegeven



en ongereguleerde visserij, ot met de Engelse afkorting 
IUU-visscrij. De definitie van  IUU-visscrij is ruim. 
H et betreft iedere vorm  van  visserij zonder vergun
ning ot in  strijd m et visscrijvoorschrittcn op natio
naal, regionaal ot in ternationaal niveau. De IUU- 
visscrij hcc tt allerlei negatieve gevolgen:
-  milieu: IUU-visscrs negeren m aatregelen dic zijn 

bedoeld om visbestanden te bescherm en zoals 
visscrijvcrgunningcn, gesloten gebieden ot geslo
ten  seizoenen, totale tocgcstanc vangsten, tech
nische voorschriften, beperkingen van  h e t aantal 
zeedagen, enz.;

-  sociaal: door illegaal vis te vangen, benadelen  de 
IUU-visscrs degenen dic legitiem in  de betrok
ken  gebieden vissen, in  h e t bijzonder kustgc- 
m ccnschappcn in  Europa cn  ontw ikkelingslan
den; bovendien zijn er in  landen  m et een  goed
kope vlag vaak weinig ot geen regels om  de ge
zondheid, veiligheid cn  andere sociale rech ten  
van  werknem ers te beschermen;

-  economisch: de vangsten van  IUU-visscrs wor
den  op dezelfde m arkten  verkocht ais legaal ge
vangen producten, w at zorgt voor oneerlijke con
currentie.

M en schat d a t IUU-visscrij een  kw art van  de wereldwijde visvangst 
uitm aakt. Deze praktijk vorm t een  van  de grootste uitdagingen 

om to t een  duurzaam  beheer cn  instandhoudingsbclcid te komen.

Internationale en Europese 
inspanningen

Tegen deze achtergrond presenteerde h e t Com ité 
voor visserij (COFI) van  de Voedsel- cn  Landbouw
organisatie (FAO) in  2001 een  in ternationaal actie
plan om  IUU-visscrij (IPOA/IUU) te voorkom en, te 
ontm oedigen cn  te bestrijden. De FA O  is een  van  
de vijftien gespecialiseerde organisaties van  de VN. 
S taten, organisaties cn  vissers k u n n en  zich vrijwillig 
bij dit actieplan aansluiten. D it actieplan werd opgc- 
stcld in  h e t kader van  de in  1995 aangenom en FA O  
Gedragscode Voor Verantwoorde Visserij. In  m aart 
2007, tijdens haar 61ste sessie, nam  de Algem ene 
V ergadering van  de VN  resolutie A /61/105 aan. 
H ierin werd de internationale gem eenschap nog
maals opgcrocpcn actie te ondernem en tegen IUU- 
visscrij cn  meer specifiek om h e t IPO A -IU U  te im 
plem enteren.
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De bestrijding van  IUU-visscrij is een  van  de groot
ste prioriteiten van  de Europese Commissie voor he t 
gem eenschappelijk visserijbeleid cn  h e t maritieme 
beleid van  de Europese Unie. O p grond van  de ver
b intenissen dic de Europese Unie is aangegaan, nam  
zij de nodige m aatregelen om  h e t IPO A -IU U  op 
com m unautair niveau uit te voeren. Voor h e t in 
2006 opgcrichtc Communautair Bureau Voor Visserij- 
controle, is h e t in  2002 opgcstcldc Communautair 
Actieplan ter Bestrijding van IUU-Visserij een van  de 
belangrijkste prioriteiten. H et bureau m oet de acti
v ite iten  tegen IUU op Europees niveau cn  in  in te r
nationale forums coördineren. H et Europese actie
plan om helst m aatregelen op vier niveaus:
-  h e t gebruik v an  goedkope vlaggen door onder

danen  van  de Europese Unie ontm oedigen cn 
p roducten  van  IUU-visscrij van  de Europese 
m arkt verbannen. Bovendien stelde m en da t le
veranciers, dienstverleners cn  m arkten  geen za-



ken  meer m ochten doen m et IUU-visscrs;
-  de Europese Commissie nam  zich voor om  ont

wikkelingslanden technische cn  tinanciclc bij
stand voor monitoring, controle cn  toezicht in  
verband m et visserijactiviteiten te verlenen;

-  regionale visserijorganisaties zijn opgcricht om 
de visserij in  in ternationale w ateren  te beheren; 
de Europese Unie ijvert er onder andere voor 
betere controles cn  inspecties, nieuwe bchccr- 
m aatrcgclcn voor de nog niet gereglem enteerde 
visserij op volle zee, sancties tegen IUU-schcpcn;

-  op internationaal niveau wou m en h e t zeerecht 
herzien, goedkope vlaggen aanpakken, cn  de 
rech ten  cn  plichten  van  vlaggcnstatcn cn  haven 
sta ten  bepalen.

De gedane com m unautaire inspanningen op Euro
pees niveau cn  ten  aanzicn van  ontw ikkelingslanden 
zijn bem oedigend. Enerzijds werd de gem eenschaps
wetgeving aangepast om  de verantwoordelijkheid 
voor inbreuken bij onderdanen  v an  de Europese 
Unie te leggen, ongeacht de vlag waaronder he t 
schip vaart. Anderzijds bleek de financiële steun 
voor ontw ikkelingslanden onder de zogenaamde Vis
serij Partnerschap Akkoorden een  efficiënt m iddel om 
IUU visserij aan  te pakken. V ooral in  W est -, O ost - 
, Zuid Afrika cn  de Stille O ceaan  w erden de finan
ciële m iddelen aangewend om infrastructuur, con
trole cn  juridische om kadering te verbeteren. O p 
regionaal niveau speelde de Europese Unie een  voor
aanstaande rol in  h e t op rich ten  van  nieuwe regiona
le visserij organisaties cn  in  h e t aanncm cn van  
m aatregelen ter bestrijding v an  IUU-visscrij.

N iettegenstaande deze vooruitgang stelde de Euro
pese Commissie onlangs vast d a t IUU-visscrij nog 
steeds een  zeer groot probleem vorm t. V ooral op 
in te rnationaal niveau is er nog veel werk aan  de 
winkel. Een reden hiertoe is onder andere te v inden 
in  de fragmentering van  h e t m aritiem  beleid zowel 
vanuit in ternationaal ais Europees perspectief. H et 
beleid inzake m aritiem  vervoer, industrie, kustgebie
den, energiewinning op zee, h e t m ariene milieu, vis
serij cn  andere relevante sectoren w ordt to t dusver 
afzonderlijk ontwikkeld. Dcrgclijkc versnippering 
bemoeilijkt een  coherente besluitvorm ing cn  leidt 
vaak to t de invoering van  conflicterende m aatrege
len.

M idden 2006 publiceerde de Europese Commissie 
een  groenboek om  h e t debat op gang te brengen 
over een  toekomstig Europees m aritiem  beleid dat 
uitgaat van  een  holistische aanpak van  de oceanen 
cn  zeeën. D it groenboek sluit aan  bij de EU

Lissabon-stratcgic en  trach t dus de juiste balans te 
v inden  tussen de economische, sociale cn  milieu as
pecten  van  duurzame ontwikkeling. In  deze context, 
wil de Europese Commissie de inspanningen tegen 
IUU-visscrij opvoeren cn  hield daarvoor in  m aart 
2007 een  brede raadpleging van  alle belanghebben
den.

De consensus bestaat erin  da t de Europese Unie 
m oet bijdragen to t een  betere benu tting  van  in te r
nationale instrum enten via haar ex tern  beleid. D it 
doet zij reeds met betrekking to t de in  1993 aan 
genom en F A O  overeenkomst betreffende de naleving 
van internationale instandhoudingsmaatregelen om  te 
bevorderen dat vissersvaartuigen op de volle zee de 
internationale m aatregelen voor de instandhouding 
cn  h e t beheer van  de visbestanden nalcvcn. H ierin 
is enerzijds bepaald d a t de vlaggcnstaat een  vergun
ning m oet atgeven voor h e t beoefenen van  de visse
rij op de volle zee, cn  anderzijds da t de S taat een 
register m oet b ijhouden v an  alle visservaartuigen dic 
onder zijn vlag mogen varen. Deze overeenkom st is 
door de Europese Unie geratificeerd, maar zij is nog 
niet in  werking getreden. In afwachting hiervan, ver
strekt de Europese U nie vrijwillig alle relevante in 
formatie uit de com m unautaire vlootbcstandcn aan 
de FAO.

Uitdagingen

De Europese Commissie heeft zich ook voorgeno
m en zich verder in  te spannen voor de uitvoering 
van  de in  1995 aangenom en Overeenkomst van de 
V N  over de toepassing van de bepalingen van het Ver
drag van de V N  inzake het recht van de zee van 10 de
cember 1982 die betrekking hebben op de instandhou
ding en het beheer van de grensoverschrijdende en de 
over grote afstanden trekkende visbestanden, kortweg 
de overeenkom st inzake grensoverschrijdende visbe
standen. Deze overeenkom st versterkt de coördi
natie cn  samenwerking tussen bijvoorbeeld de lidsta
ten  zodat de positie van  een  van  inbreuken op de 
wetgeving van  de vlaggcnstaat verdacht vaartuig zo 
snel mogclijk bekend wordt.

De Europese Commissie ijvert ervoor om  de toepas
sing cn  handhaving van  h e t in  1982 aangenom en 
Verdrag van de V N  inzake het recht van de zee te ver
sterken. De Europese Unie cn  haar lid sta ten  zijn 
partij bij dit verdrag da t in  1994 in  werking trad. De 
Europese Unie verkeert dan  ook in  een  goede positie 
om bij te dragen to t een  brede consensus op een 
groot aantal belangrijke onderwerpen. Zo m oeten er



objectieve juridische criteria w orden vastgcstcld om 
tc waarborgen da t vaartuigen alleen onder bepaalde 
vlag mogen varen  ais er een  wezenlijke band bestaat 
tussen de vlaggcnstaat cn  h e t betrokken vissersvaar
tuig, overeenkomstig artikel 91 van  hoger genoemd 
verdrag. H et Verdrag van de V N  van 1986 inzake de 
voonvaarden van registratie van schepen, d a t een  defi
nitie van  de wezenlijke band tussen de vlaggcnstaat 
cn  h e t vaartuig bevat is nooit in  werking getreden. 
H et tcit d a t de kwestie van  de wezenlijke band in  de 
scheepvaart gevoelig ligt, mag echter de vooruitgang 
op visscrijgcbicd niet in  de weg staan. Door criteria 
goed tc keuren  dic de wezenlijke band tussen S taat 
cn  schip definieren, kan  h e t grijze gebied w orden 
weggenomen da t is on tstaan  door h e t ontbreken  van  
internationale regels, cn  kan  op objectieve wijze 
w orden vastgcstcld welke S ta ten  weigeren deel tc 
nem en aan  de internationale samenwerking voor de 
instandhouding cn  h e t duurzaam  beheer van  de vis
bestanden. Door deze aanpak kan  meer nadruk wor
den  gelegd op h e t tcit da t de vlaggcnstaat zelf aan- 
sprakclijk is voor de onder zijn vlag varende vissers
vaartuigen.

De Europese Unie was actief betrokken bij de FAO 
w erkzaam heden van  h e t in  2005 aangenom en vrij
willig model voor havenstaatcontrole. D it model wordt 
nu gepromoot om  b innen  de regionale visscrijorgani- 
satics geïm plem enteerd tc worden. De Europese 
Unie steun t h e t initiatief om een  bindend instru
m ent gebaseerd op deze FA O  regels aan  tc nemen. 
D aarom  w enst de Europese Commissie da t de Euro
pese U nie h e t diplom atieke initiatief neem t to t een 
internationale conferentie m et h e t doei een  in te rna
tionale overeenkom st tc sluiten w aarin de rech ten  
cn  plichten  v an  havensta ten  m et betrekking to t de 
toegang van  vissersvaartuigen to t havens w orden 
vastgclcgd. De rech ten  cn  plichten  v an  S ta ten  op dit 
gebied zijn in  geen enkel bindend in ternationaal ver
drag vastgclcgd. Deze juridische leem te stim uleert 
h e t gebruik v an  goedkope havens cn  goedkope vlag
gen. H et on tbreken van  internationale voorschriften 
inzake de toegang to t cn  de controles in  havens 
draagt niet bij to t de internationale samenwerking 
op dit gebied. Bovendien geeft h e t een  alibi aan  alle 
landen  dic niet bereid zijn de herkom st van  de in  
h u n  havens aangevoerde producten  zorgvuldig tc 
controleren.

Conclusie

H et Europese visserijbeleid overstijgt, door h e t spe
cifieke karakter, de grenzen van  Europa cn  de
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grondoorzaken van  IUU-visscrij w orden best op in 
ternationaal niveau geregeld. De Europese Unie 
moet de nieuwe ideeën dic zij inzake IUU-visscrij 
ontw ikkelt delen m et de in ternationale gem een
schap. W anneer nieuwe internationale regels nodig 
zijn, m oet zij de invoering van  zulke regels bevorde
ren door deelnam e aan  de ontwikkeling ervan. 
W anneer internationale actie echter uitblijft, d ient 
de Europese Unie haar verantwoordelijkheid tc ne
m en cn  in te rn  m aatregelen tc overwegen. V ia haar 
buitenlands beleid m oet de Europese Unie aansturen  
op een  verbetering van  de situatie.
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