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MAATREGELEN INZAKE 
DE BELGISCHE VANGSTKWOTA 

OP KABELJAUW, SCHELVIS, 
WIJTING, TONG EN SCHOL 
REDERS EN SCHIPPERS OPGEPAST ! 
I n liet Beaigisoh staatsblad van 13 september veirecheen he t K.B. tot 

regtonenter ing van ide vangst vani zekere vissoorten ini h e t noord-oostelijik 
deel van de Atlanitlsche lOoeaan. Het handel t zich hier over de vang
gebieden van de Nooirdzee, he t Kanaal , he t Bristol-Kanaal, de Ierse Ziee 
en de Kustwateren. Voor elk bepaald gebied, waarvan de juiste begren
zing 'eveneens in he t K.B. weergegeven wordt, zijn de maksimumoijfers 
weergegefven voor de ganse Belgische vloot. Het gaa t hier over de aanvoer, 
zowel in buitenlandse havens als in de nat ionale havens, door Belgische 
vaartuigen binnengebracht. Wa t de kustwateren betreft, behelst dit ge
bied de zeewateren die zich bot 12 mijl ui tstrekken van de basislijnen 
vanaf dewelke de territoriale zee wordt gemeten gelegen op h o c ^ e van 
de kont inentale kusten van België, Nederland, de Duitse Bondsrepubliek 
en de westkust van Denemarken tot de 56O30' noordertreedte. 

Het ar t . 1 van idit besluit zegt da t he t van toepassing is op onder 
beJglsöhe vlaig varende vissersvaartuigen bussen 11 jan. en 31 dec. Ii97ö. 

Het a r t . 2 bepaaüt wat mien verstaat onder he t zeegebied «De 
Noordzee », « Het Kanaa l» , « Het Bristol Kanaa l» , « De Ierse Zee » en 
« De Kustwateren ». 

Art. 3 : de vangst of de aanvoer vaniult de Noordzee, van de hierna-
vermelde hoeveelheden van de aangeduide vissoorten mogen niet wordien 
cversoha-eden : 

Kabeljauw 
Schelvis 
Wijt ing 
Tong 
Schol 

14.Ö0O Ton 
3.000 Ton 
3.700 Ton 
1.200 Ton 
5.500 Ton 

Het voorziene towantum van kabelijau/w, schelvis en wijting mag met 
10 % of 1500 Ton, naa r keuze, overschreden worden, op voorwaarde dat he t 
totaal van alle genoemde soorten de 21.200 ton niet overschrijdt. 

Art. 4 : vanuiit heft Konaa i mogeni bij vangst of aanvoer de h i ema-
vemielde hoieveelhedien van' de aanigedudde vissoorten niet overschrijden : 

Tong 
Schol 

100 Ton 
70 Ton 

Art. 5 : vanuit he t Bristol-Kanaal mogen bij vangst of aanvoer de 
hiernavermelde hoeveelheden van de aaingeduide vissoorten niet worden 
overschreden : 

Tong 
Sohol 

400 Ton 
180 Ton 

Art. 6 : vanuit de Ierse Zee mogen bij vangst of aanvoer de hierna
vermelde hoeveelheden van de aangeduide vissoorten niet worden over
schreden : 

GEEN AKKOORD 
OP IJSLAND 

ONDERHANDELINGEN 
ONDERBROKEN 

Tong 
Sdhol 

725 Ton 
350 Ton 

(vervolg Wz. 2) 

De Belgische afvaardiging welke 
maandag de onderhandelingen be
gon, heeft he t to t op heden nie t 
tot een akkoord kunnen leiden, zo
dat deze afgesprongen zijn. 

Van uit Reykjavik meldt men 
ons he t volgende : 

België is van plan de uitbreiding 
van de IJslandse visserijgrens te 
erkennen, maa r de Belgische dele
gatie die onder leiding van Etienne 
Harford, de Belgische ambassadeur 
te Reykjavik, daarover besprekin
gen begon met de IJs landse autori
teiten, stelde een voorwaarde : 

De Belgische treilers zouden toe
stemming moeten krijgen om bin
nen deze grens te blijven vissen. 
Naar men weet heeft IJs land aan
gekondigd dat zijn visserijgrens per 
15 oktober onnieuw wordt verruimd, 
dit keer tot 200 mijl. 

De Belgische vissersvloot, die in 
de IJslandse wateren vist bestaat 
slechts uit 15 schepen, wat dus 
weinig schade aanr ich t aan he t 
visbestand in deze wateren. 

De kans op een akkoord lijkt 
echter problematisch, omdat de 
IJslandse minister van Visserij, 
Mat thias Bjamason , na onderhan
delingen op 11 en 12 september 
verklaarde, dat zijn land met geen 
enkel EEG-land een visserijovereen
komst zou sluiten, voordat he t vis
serijprotocol van he t vrijhandels
akkoord tussen IJs land en de EEG 
van kracht geworden zou zijn. Dat 
kan pas gebeuren als West-Duits
land en IJs land tot een daarbij be
horende overeenkomst over de vis
serijrechten gekomen zijn. 

((Het Laats te Nieuws» van 
woensdag meldt dat dinsdag uit 
officieuse bron (Rederscentrale) ge
meld werd dat he t eerste kontakt 
a ldaar geruststellend was. Dit is 
onjuist. Niet alleen zijn VORIGE 
WEEK de onderhandelingen met 
Engeland afgesprongen, maa r thans 
ook met België is dit he t geval. 

De regeringsafgevaardigden zul
len in oktober de besprekingen her
vatten. Omtrent de uitslag kan nie
mand zich uitspreken. Wat zeker 
is, en ze hebben gelijk, dat is da t 
Engeland en Duitsland binnen de 
200 mijlszone zullen blijven vissen, 
en da t België met zijn treilers al
leen binnen de 50 miilszone kan 
vissen, de zone daarbuiten te diepe 
waters tellend. 

De vier vertegenwoordigers van 
de Rederscentrale zijn er op de be
sprekingen niet toegelaten geweest, 
wat te verwachten viel. Het is im
mers een feit dat besprekingen hier 
slechts gevoerd worden tussen of-

ficiëlen en de beroepsmiddens daar
op geen toelating hebben. 

Voor de 4 leden van de Reders
centrale was he t vooraf geweten 
dat he t een nutteloze reis zou zijn. 

Afwachten is dus de boodschap. 

LAATSTE BERICHTEN 
De Belgische afvaardiging is 

woensdagavond langs Luxemburg 
teruggekeerd, daar de vUegtuigen 
voor Engeland vol zaten met passa
giers voor de voetbalwedstrijd Va-
lur Reykjavik - Celtic Glasgow wel
ke woensdag gespeeld was. 

Met de gesprekken welke we had
den, is he t wel duidelijk gebleken 
da t men in I Js land eerst de bespre
kingen met Engeland en Duitsland 
wil beëindigen vooraleer a a n Bel
gië „koek en ei" geheel en gedeel
telijk te willen geven. 

Het is immers een feit dat he t 
niet de Belgische 15 treilers zijn 
welke de rijke wateren kapot vis
sen maa r de overbevissing wel ge
schiedt door Duitse en Engelse 
grote treilers. 

De IJs landers steunen zich voor 
he t uitbreiden van die wateren 
vooral op he t feit da t dit land voor 
80 % van zijn ekonomie afhangt 
van de visaanvoer. 

I n 1958 werd reeds op de Inter
nationale Zeerechtkonferentie de 
kwestie van de 200 mijlszone be
sproken. 

Meer en meer landen, zoals Ca
nada, Amerika, de Afrikaanse, Azia
tische landen, enz. beginnen een 
heil te vinden in he t verbieden nog 
in de 200 mijlszone te vissen. 

Zelfs de grote voorvechter van 
de vrijheid der zeeën, Groot-Brit-
tannië, wordt langzamerhand ge
grepen door deze mlkrobe. 

En waarom zou IJsland, da t moet 
leven van he t visje, dan nog wach
ten, nu de nood en de overbevis
sing zeer ernstig is geworden. 

In IJs land is de administrat ie te
gemoetkomend. Ook in he t parle
ment is er een zachte en een ha rde 
fraktie en de zeer speciale ekono
mie van IJsland, eist maatregelen. 

De besprekingen werden dus na 
twee dagen opgeschort en zullen 
later na een eventueel akkoord 
met Duitsland en Engeland gemak
kelijker tot een akkoord kunnen 
leiden, welke weliswaar niet he<^ 
zelfde zal zijn als vroeger, maa r 
hopen we bevrediging zal schenken. 

De ambtenaars van ons land en 
de Belgische ambassadeur hebben 
ons vertrouwen. 

Hopen we da t ze zullen slagen. 
P.V. 


