
Het project Kenniskringen Visserij wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds – 

Investering in duurzame visserij 

 

 

Kenniskring Staandwantvisserij op tong 
 
www.kenniskringvisserij.nl 
 
 

 
 

 

 

De-minimisvrijstelling voor de staand want vissers  

Onderstaande informatie is afkomstig vanuit het Informatiebulletin December 2015 – Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). Het volledige Informatiebulletin is te downloaden (PDF) via: 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/12/29/informatiebulletin-regelgeving-

visserij-december-2015  

 

In het Informatiebulletin van december 2015 staat het volgende over de-minimis vrijstellingen, van 

belang voor de staand want visserij op tong.  

 

De definitie van een de-minimis vrijstelling (Informatiebulletin December 2015, pagina 9) 

 

2.2 Uitzonderingen op de aanlandplicht 

[…] 

c. Vis waarvoor een “de-minimis” vrijstelling geldt: 

In de Europese teruggooiplannen is voor bepaalde visserijen waarvan uit wetenschappelijke 

gegevens is gebleken dat het moeilijk is een grotere selectiviteit te bereiken, of waarvoor geldt dat 

er onevenredig hoge kosten gemoeid zijn met de aanlanding van ongewenste vangsten een “de-

minimis” vrijstelling opgenomen. Een de-minimisvrijstelling is een bijzondere uitzondering op de 

aanlandplicht: alle vangsten van soorten die onder de de-minimisvrijstelling vallen, mogen tot een 

bepaald maximum worden teruggegooid. Zodra de vrijstelling is uitgeput, moeten alle vangsten aan 

boord worden gehouden en aangeland. In de Europese teruggooiplannen is ook vermeld onder 

welke voorwaarden van deze vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Alle vangsten die op grond 

van een de-minimis vrijstelling overboord worden gezet moeten worden geregistreerd in het 

elektronisch logboek (NLDIS bericht). 

[…] 

 

De-minimis vrijstelling voor demersale soorten (Informatiebulletin December 2015, pagina 9) 

 

2.2.1 De-minimisvrijstellingen voor demersale soorten in de Noordzee 

In de Noordzee gelden de volgende de-minimis vrijstellingen, op grond waarvan bepaalde 

hoeveelheden mogen worden teruggegooid: 

1. […] 

2. voor tong (Solea solea), tot maximaal 3 % van de totale jaarlijkse vangsten van deze soort door 

vaartuigen die in ICES-sector IIIa, ICES-deelgebied IV en de wateren van de Unie van ICES-sector 

IIa vissen met schakel- en kieuwnetten (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN en GNF); 

3. […] 
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Samenvattend 

Van alle tong vangsten van staand want vissers is er een uitzondering op de aanlandplicht van  

maximaal 3 % op grond van een de-minimis vrijstelling. De ondermaatse tong hoeft dus voorlopig 

niet worden meegenomen; de hoeveelheid moet wel worden geregistreerd in het logboek. Deze de-

minimis is niet beperkt tot ondermaatse vis. Als iemand geen vangstrechten heeft kan hij ook 

maatse tong op grond van deze de-minimis niet meenemen. Als iemand geen vangstrechten heeft en 

hij wil de tong toch meenemen dan mag deze vis niet verkocht worden voor menselijke consumptie. 

De wetgeving hiervoor is in de maak. Belangrijk is het dus om vangsten van soorten waarvoor je 

geen vangstrecht hebt zoveel mogelijk te mijden. 


