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Het adviesproces

1. Europese Commissie vraagt ICES om advies 

2. Bestandsschattingen door werkgroepen

3. Controle bestandsschattingen door werkgroepleden en 
reviewgroep

4. Opstellen advies

5. Kwaliteitscontrole van advies door ACOM

6. (Mogelijkheid voor updates voor bepaalde bestanden in 
november)

Vandaag: presentatie ICES advies

Uiteindelijk: EC besluit TAC, gebruik makend van advies



Beheerdoelen

 EU & lidstaten: conformeren aan Johannesburg doelen 
(afgesproken 2002)

● Beheerdoel EU: in 2015 Maximaal Duurzame Oogst 
bereiken (MSY, Maximum Sustainable Yield)

 4 Opties voor ICES advies

● Beheerplannen (mits voldoet aan 
voorzorgsbenadering)

● MSY-benadering (visserijdruk in overeenstemming 
met maximaal duurzame oogst, FMSY)

● Voorzorgsbenadering

● Data limited stocks benadering



Visserijdruk, maximaal duurzame oogst 
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Paaibestand, maximaal duurzame oogst, 

ondergrens (BMSYBtrigger)

Visserijdruk (F)
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Gemengde visserij en FMSY doelen

 NU: single stock advies (vast FMSY punt)

 (vast punt) FMSY problematisch in gemengd beheer



Gemengde visserij en FMSY doelen

 ICES heeft FMSY bandbreedtes (ranges) ontwikkeld (2015)

 In overlap bandbreedtes zitten de opties om ‘quota 
mismatch’ te beperken en aan MSY-benadering te voldoen
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Advies Noordzeebestanden 2018

 Haring

 Tong

 Schol

 Noorse kreeft

 Kabeljauw

 Wijting



In deze presentatie geen advies over:

 Zeebaars en tarbot: advies komt 14 november, na 
evaluatie en herijking van model voor bestandsschatting

 Roggen: advies op 6 oktober

 Gemengde visserij (beheerplan Noordzee nog in 
voorbereiding)



 Lage visserijsterfte

 Hoge biomassa

Haring Noordzee (IV), Skagerrak & 

Kattegat (IIIa), oostelijk Kanaal (VIId)



Haring (IV, IIIa & VIId): advies

 Basis: EU-Noorwegen beheerplan

 Advies 2018: 517.891 ton totale vangst

• 491.355 ton vangst consumptieharing

• Ondermaatse vangst verwaarloosbaar: vangst = 
aanlandingen

 2% verhoging totale vangst t.o.v. TAC 2017

 “Nee, tenzij” voor activiteiten die impact kunnen 
hebben op paaigebieden



Haring (IV, IIIa & VIId): recente vangsten 

stabiel



Haring (IV, IIIa & VIId): visserijsterfte (F) 

onder MSY-streefniveau



Haring (IV, IIIa & VIId): aanwas laag, 

ondanks omvang bestand

sterke jaarklasse 
(aanwas talrijk)

zwakke jaarklasse 
in aantocht



Haring (IV, IIIa & VIId): paaistand boven 

MSY-niveau

Voorspelling door 
zwakke jaarklasse



Tong Noordzee (IV)

 Paaistand boven 
MSY-niveau

 Visserijsterfte fractie 
boven FMSY



 Basis: EU beheerplan (2e fase)

 Advies 2018: 14.900 ton totale vangst 

• Commerciële (maatse) vangst: 14.017 ton

 7% afname (advies totale vangst t.o.v. TAC 2017)

 Advies o.b.v. MSY-benadering komt op hetzelfde uit 
(F-doel beheerplan = 0.2; FMSY = 0.2)

Tong (IV): advies



Tong (IV): recente vangsten stabiel

bemonsterde 
discards

Zwarte balk = maats

Grijze balk = ondermaats (discards)



Tong (IV): visserijsterfte fractie boven 

MSY-streefniveau

FMSY = 0.20

F = 0.21

F doel
Beheerplan = 0.2



Tong (IV): aanwas fluctueert

sterke jaarklassen 
(aanwas talrijk)

zwakke jaarklassen



Tong (IV): paaistand boven MSY-niveau

Periodes met sterke 
jaarklasses



Schol Noordzee (IV) en Skagerrak (IIIa.20) 

 Paaistand 
onverminderd hoog

 Visserijsterfte op 
laagterecord

 Herziening 
referentiepunten



Schol (IV, IIIa.20): referentiepunten



Schol (IV, IIIa.20): advies

 Basis: MSY benadering, niet beheerplan (verzoek EC)

 Advies voor 2017: 134.238 ton totale vangst 

• commerciële vangst (aanlandingen): 94.866 ton

 Afname 35% (advies aanlandingen t.o.v. TAC 2017)

 Advies ligt boven de aanlandingen laatste drie jaar

 Vaststellen o.b.v. beheerplan = 11% afname)



Waarom advies schol omlaag bij dit hoge 

bestand en lage visserijdruk? 

Combinatie van factoren:

2017 TAC hoger vastgesteld dan advies

 aanwas jonge schol laatste drie jaren minder 

 visserijdruk afgelopen jaren iets hoger

Nieuwe waarde voor MSYBtrigger heeft dit advies 
niet beïnvloed.



Geadviseerde hoeveelheid vs. aanlandingen



Schol (IV, IIIa.20): recente vangsten 

stabiel, ratio maats/ondermaats groter

Zwarte balk = maats

Grijze balk = ondermaats (discards)



Schol (IV, IIIa.20): visserijsterfte onder 

MSY-streefniveau

F doel
Beheerplan = 0.3

FMSY = 0.21

F = 0.20



Schol (IV, IIIa.20): aanwas laatste 3 jaar, 

lager dan 3 jaar ervoor



Schol (IV, IIIa.20): paaistand onveranderd 

hoog



Noorse kreeft Noordzee (IV), Skagerrak & 

Kattegat (IIIa)

 10 leefgebieden (Functional Units)

 Voor NL meest interessant

• FU5 Botney Cut & Silver Pit

• FU33 Off Horn’s Reef

• Outside FU

 ICES adviseert o.b.v. FU, 
beheerder maakt er 1 totale 
vangsthoeveelheid van



Noorse kreeft (IV, IIIa)

 FU5 Botney Cut & Silver 
Pit en FU33 Off Horn’s 
Reef: advies 2018 = 
advies 2017

 Kreeftjes outside FUs

- Basis: voorzorgs-
benadering

- Aanlandingen: 376 ton 

- Advies onveranderd

verhogen

onveranderd

verlagen



Kabeljauw Noordzee (IV), oostelijk Kanaal 

(VIId) en Skagerrak (IIIa.20):

 Bestand is hersteld 
(boven MSY-niveau)

 Visserijsterfte hoger 
dan MSY-
streefniveau

 Sterke jaarklasse in 
aantocht



Kabeljauw (IV, VIId en IIIa.20): advies

 Basis: MSY benadering

 Advies totale vangst: 59.888 ton

• Commerciële vangst (aanlandingen): 41.309 ton 

 12% afname (advies aanlandingen t.o.v. TAC 2017)



Kabeljauw (IV, VIId en IIIa.20): vangsten 

laag maar stabiel

Zwarte balk = maats

Grijze balk = ondermaats (discards)



Kabeljauw (IV, VIId en IIIa.20): 

visserijdruk boven MSY-streefniveau maar 

onder voorzorgsniveau

Voorzorgs-
niveau

FMSY



Kabeljauw (IV, VIId en IIIa.20): lage 

aanwas bemoeilijkt herstel

sterkere jaarklasse in 
aantocht



Kabeljauw (IV, VIId en IIIa.20): paaistand 

is hersteld tot boven MSY-niveau

BMSY

Sterke jaarklassen



Wijting Noordzee (IV), oostelijk Kanaal 

(VIId)

 Bestand net boven MSY-
niveau

 Visserijsterfte hoger dan 
MSY-streefniveau

 Aanwas lager dan recente 
jaren



Wijting Noordzee (IV, VIId)

 Basis advies: MSY-benadering

 Advies voor 2018: 26.804 ton vangsten 

• Commerciële vangst (aanlandingen): 13.445 ton 

 Afname 33% (advies aanlandingen t.o.v. TAC 2017)



Wijting (IV, VIId): vangsten laag maar 

stabiel sinds 2006

Zwarte balk = maats menselijke consumptie

Grijze balk = ondermaats (discards)

Witte balk = bijvangst in de industrievisserij



Wijting (IV, VIId): visserijdruk sinds begin 

eeuw onder voorzorgsniveau maar boven 

MSY-streefniveau

FMSY = 0.15

Voorzorgsniveau



Wijting (IV, VIId): aanwas vanaf 2003 

lager dan jaren daarvoor



Wijting (IV, VIId): paaibestand boven 

MSY-niveau



Vragen?

nathalie.steins@wur.nl

mailto:nathalie.steins@wur.nl

