
Aan: Deelnemers MSC tong Staandwant 
 
Betreft: MSC-certificaat 
 
Geachte deelnemer, 
 
Van harte geluk gewenst met het behalen van het certificaat MSC voor uw tong gevangen met 
staandwant. Op 24 november 2009 ontvingen wij het bericht van onze Schotse certificeerder 
Food Certification International (FCI) dat u samen met de 44 andere deelnemers van de 
Stichting van de Nederlandse Visserij voortaan het MSC-label mag gebruiken voor uw tong. 
Het certificaat is geldig voor een periode van vijf jaar. 
 
Project MSC-certificering  
Het is niet eenvoudig geweest om het MSC-label te verkrijgen. De voortrekkers van de 
kenniskring Staandwantvisserij, de uitvoerders van het project, verdienen veel waardering op 
de wijze waarop ze de afgelopen maanden hebben gewerkt aan het project. Het imago van de 
staandwantvisserij is door het project in een positieve richting gestuwd. Door goede 
samenwerking met elkaar en met andere belanghebbenden is het uiteindelijk gelukt om het 
begeerde certificaat ook daadwerkelijk te krijgen.  
 
Het MSC staat voor een open proces waarin alle belanghebbenden worden uitgenodigd om 
hun zienswijze te geven op de Nederlandse staandwantvisserij op tong. De visserij wordt 
beoordeeld op drie criteria: toestand van het bestand (I), interactie met het ecosysteem (II) en 
het visserijbeheer (III). Op al die criteria moet 80% of hoger worden gescoord. Onderwerpen 
als illegale aanlandingen, bijvangsten van bruinvissen en zeehonden, vangstsamenstelling, 
discarding, verlies van netwerk, vangstbeperking, conflicten met andere gebruikers zoals 
sportvisserij en recreatie, toestand van het tongbestand, visserijbeheer en organisatie van de 
staandwantvisserij zijn uitgebreid aan de orde geweest. Op de website www.msc.org was het 
gehele proces te volgen voor een ieder. Op de link  http://www.msc.org/track-a-
fishery/certified/north-east-atlantic/dfo-gill-net-sole treft u alle informatie aan. 
 
Een belangrijk document voor de certificering is het managementplan dat de kenniskring 
Staandwantvisserij in overleg met de PO’s heeft opgesteld. Vissers die het MSC-label willen 
gebruiken moeten zich houden aan de voorschriften die in het managementplan vermeldt 
staan. Als bij controle blijkt dat een visser of een PO zich niet houdt aan deze voorschriften 
dan verliest men het certificaat. In de bijlage treft u een kopie van het managementplan aan. 
 
Voorwaarden voor certificering 
Het behalen van het MSC-certificaat betekent niet dat de klus geklaard is voor de deelnemers. 
Enerzijds moet een ieder zich houden aan de voorschriften van het managementplan. 
Anderzijds stelt de certificeerder aanvullende voorwaarden voor het behoud van het 
certificaat. Het gaat om de volgende voorwaarden: 
 
1. Toestand van doelsoort (tong) 
Er bestaat onzekerheid dat het huidige platvis managementplan zal leiden tot herstel van het 
tongbestand. Binnen twee jaar zal er een evaluatie van het beheerplan moeten plaatsvinden 
waaruit blijkt dat er sprake is van herstel.  Bij de overheid op moeten aandringen dat hier 
werk van wordt gemaakt. 
 



2. Vangstsamenstelling 
Uit officiële cijfers van de beheerder (Ministerie van LNV) blijkt dat gedetailleerde 
informatie over de vangstsamenstelling van de tongvisserij met staande netten ontbreekt. 
Voor het eerstvolgende controlemoment door de certificeerder moet deze informatie kunnen 
worden aangeleverd. De deelnemers zullen via hun organisatie (PO) in contact moeten treden 
met het Ministerie en IMARES om deze informatie te verkrijgen. 
 
3. Discards en bijvangst van beschermde soorten 
Hoewel er in eerste instantie geen aanleiding is om aan te nemen dat de tongvisserij met 
staande netten te maken heeft met ongewenste bijvangst van zeezoogdieren, stelt de 
certificeerder wel als voorwaarde dat er een onafhankelijke waarneming komt. Dit geldt ook 
voor het vaststellen van de hoeveelheid discards (vis en bodemdieren). De deelnemers zullen 
mee moeten werken aan onderzoek naar ongewenste bijvangst van zeezoogdieren en 
discarding. Tijdens het eerste controlemoment zal duidelijk moeten zijn welke stappen hiertoe 
zijn genomen.  
 
Aanbevelingen van de certificeerder 
Ook heeft de certificeerder een aantal aanbevelingen gedaan voor de deelnemers: 

1. Doe aanbevelingen aan de beheerder om de bestandsanalyse te verbeteren; 
2. Registreer het verlies aan vistuig; 
3. Vermijd ruimtelijke problemen met andere belanghebbenden (sportvissers); 
4. Optimaliseer het managementplan;  
5. Stuur er bij de overheid op aan dat ze stringenter gaan handhaven bij aanlanding; 
6. Werk mee aan het verminderen en voorkomen van bijvangsten van beschermde marine 

soorten.   
 
Let op! 
Uw deelname aan MSC is alleen geldig als u en uw PO het managementplan onderschrijven. 
In het verleden heeft u een verklaring getekend waarin u akkoord bent gegaan met het 
ontwerp managementplan. Inmiddels is het managementplan definitief en daarom moet u voor 
deelname de verklaring in de bijlage ondertekenen en retourneren.  
 
De volgende PO’s is gevraagd om het definitieve managementplan te ondertekenen:  
PO Delta Zuid, PO Wieringen, PO Urk en PO Nederlandse Vissersbond.  
 
Om uw deelname definitief te maken verzoeken wij u om bijgaande verklaring te 
ondertekenen en voor 1 januari 2010 retour te zenden.  
 
Afzet en toegevoegde waarde 
Het behalen van het MSC-certificaat is de eerste doelstelling van de kenniskring 
Staandwantvisserij. De tweede doelstelling is om meerwaarde te creëren voor het 
gecertificeerde product in de vorm van een meerprijs. Het MSC-label is een label dat de koper 
de garantie geeft dat het een visproduct is dat verkregen is uit een duurzame visserij. MSC 
geeft echter geen garantie over de kwaliteit of herkomst van de vis. Herkomst, kwaliteit en 
duurzaamheid geven de koper wel meerwaarde en ook kans op meerprijs voor de visser.  
 
Het is jammer dat het tongseizoen is afgelopen. Het heeft momenteel ook weinig zin om nu 
promotie te gaan maken voor tong. Vandaar dat is besloten om de start van het nieuw seizoen 
een evenement te organiseren waarbij de promotie van Nederlandse vis en in het bijzonder 
gecertificeerde tong centraal staat. Leden van de kenniskring Staandwantvisserij treffen hier 



voorbereidingen voor. Want uiteindelijk willen wij graag dat de meerwaarde van uw 
gecertificeerde tong ook een meerprijs geeft in de afslag. Het werk van de Kenniskring is dus 
niet afgelopen maar begint net. 
 
Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of 
opmerkingen, neemt u dan contact op met ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
STICHTING VAN DE NEDERLANDSE VISSERIJ 
 
 
Derk Jan Berends 
Projectleider  
 



VERKLARING DEELNAME MSC 
STAANDWANT OP TONG  

 

Ondergetekende verklaart: 
 

• kennis te hebben genomen van het managementplan “Tong (Solea solea) 
visserij Managementplan voor (Nederlandse) staandwantvissers 1 juli 2009 – 
1 juli 2015”; 

• akkoord te gaan met het Managementplan en de voorwaarden die daarin 
staan beschreven; 

• jaarlijks een nader vast te stellen bijdrage aan het Staandwantfonds te betalen 
voor de kosten voor controle en handhaving van het MSC-certificaat.   

 

Datum: 

 

………… 

Plaats: …………………………………………… 

Naam bedrijf: .………………………………………….. 

Nummer schip: … - … 

Naam tekenbevoegde: …………………………………………… 

Handtekening tekenbevoegde:  

 

 

Gelieve aanmeldingsformulier uiterlijk 1 januari 2010 te retourneren secretariaat Stichting van de 

Nederlandse Visserij, p/a Derk Jan Berends, per fax 0527-698776, per post Postbus 64, 8300 AB 

Emmeloord of per E-mail: secretariaat@vissersbond.nl.  

 
 


