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Het najaar is traditioneel de periode w aarin de adviesronders  
over de vangstquota voor de komende jaren  afgesloten  
worden. In  deze bijdrage schetsen we, zeer in het kort, hoe 
deze adviezen to t stand komen, en w elke instanties bij de 
advies- en besluitvorm ing betrokken zijn.

Het vastleggen van vangstquo
ta in de wateren van de Euro
pese Unie is de uitsluitende 
bevoegdheid van de Europese 
Commissie (EC) en de Europese 
Ministerraad. Bij het bepalen 
van deze quota steunt de EC op 
aanbevelingen, geformuleerd 
door visserijbiologen. De Com
missie roept deze biologen ech
ter niet zélf samen, maar doet 
daarvoor een beroep op de 
Internationale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee (In te r
national Council fo r the Explo
ration o f the Sea, ICES).
ICES te lt diverse adviescomités, 
die elk een welomschreven 
opdracht hebben. Het comité dat 
bevoegd is voor visserij- 
aangelegenheden is het Advisory 
Committee on Fishery Mana
gement (ACFM). ACFM is een 
expertencollege, dat biologische 
en technische adviezen geeft 
aan internationale beheers
instanties (EC, North-East 
Atlantic Fisheries Commission, 
International Baltic Sea Fishery 
Commission, enz.), op vraag van 
deze instanties. ACFM vergadert 
twee maal per jaar, en op deze 
sessies komen alle stocks aan 
bod waarvoor beheersadviezen 
vereist zijn. Het spreekt voor 
zich dat ACFM, binnen een

tijdsspanne van twee maal 
twee weken, onmogelijk zélf 
alle stockramingen en vangst- 
voorspellingen kan berekenen. 
Daarvoor steunt het op een 15- 
tal gespecialiseerde Werkgroe
pen, die elk verantwoordelijk 
zijn voor een beperkt aantal 
soorten, al dan niet in een 
beperkt gebied.
Een eind vóór de vergaderingen 
van ACFM, komen deze Werk
groepen samen rond een 
welomschreven takenpakket 
dat zij in opdracht van ACFM 
dienen uit te voeren. Tot de 
jaarlijks weerkerende opdrach
ten behoren ondermeer de zgn. 
analytische populatiestudies. 
Dit zijn simulatiestudies waarbij
(a) schattingen van de stock- 
omvang en de visserijdruk, en
(b) vangstvoorspellingen op 
korte en middellange term ijn 
gemaakt worden. Het basis
materiaal voor deze bereke
ningen wordt betrokken uit 
v isserijsta tistische gegevens, 
marktbemonsteringen en cam
pagnes op zee met onderzoe- 
kingsvaartuigen. De resultaten 
van deze analyses vormen het 
uitgangspunt voor de beheers
adviezen.
Op zijn zesmaandelijkse verga
deringen onderwerpt ACFM de

Werkgroepsrapporten aan een 
grondige controle. Daarbij wor
den zeer strenge kwaliteitscri
teria gehanteerd, en niet zelden 
worden de berekeningen van 
één of andere Werkgroep over
gedaan om er zeker van te zijn 
dat de analyses correct werden 
uitgevoerd. Het eindresultaat 
van deze evaluaties is een 
reeks 'definitieve' aanbevelin
gen, die gebundeld worden in 
het jaarlijkse 'Report o f the 
ICES Advisory Committee on 
Fishery Management' (een tu rf 
van meer dan 800 pagina's). 
Voor iedere stock geeft dit rap
port een overzicht van: de staat 
waarin de stock verkeert; de 
beheersobjectieven; de biologi
sche en exploitatiegebonden 
factoren waarmee bij het be
heer rekening moet gehouden 
worden; de vangstvoorspel
lingen en—last but not least— 
de beheersadviezen. Het is dit 
rapport dat vervolgens naar de 
in ternationale beheersinstan
ties wordt doorgestuurd.
De EC heeft een eigen advies
orgaan, het Scientific, Technical 
and Economie Committee on 
Fisheries (STECF), dat het werk 
van ACFM doorlicht, en tevens 
adviezen geeft over de stocks 
die niet onder de bevoegdheid 
van ICES vallen (bvb. in de 
Middellandse Zee). Van STECF 
gaan de aanbevelingen tenslot
te naar de EC en naar de 
Europese Ministerraad, waar de 
wetenschappelijke adviezen in 
Totale Toegestane Vangsten 
(TAC's) worden omgezet, en 
waar de TAC's in nationale 
vangstquota worden opge
deeld.

DvZ-Flash: Sponsors van het ICES Congres
We houden eraan om hier nogmaals de sponsors van het van ICES 
Congres in Brugge te bedanken, te weten: het Ministerie van 
Economische Zaken en Wetenschapsbeleid (DWTC) en het 
Ministerie van Middenstand en Landbouw (CLO-Gent), alsook 
Belgomilk, Chocolate Line, Ganda, Interbrew, Mortier, Morubel, 
Pieters Visbedrijf, Provincie West-Vlaanderen, Rederscentrale, Stad 
Brugge, Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing 
(VLAM) en Vlaams Visserij Informatiecentrum (VVIC).

DvZ-Flash: Vis-à-Vis op het internet
De voorbije nummers van Vis-à-Vis kunnen binnenkort via de web
site van het Departement Zeevisserij geraadpleegd worden. De 
nummers worden aangeboden in pdf-formaat, en zijn te lezen met 
Acrobat Reader. Ter herinnering: u vindt de website van het 
Departement op http ://www.dvz.yucom .be.
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