


•• Label Engelse vlagschepen vanaf april 2008Label Engelse vlagschepen vanaf april 2008
•• Het label verantwoordt alle activiteiten aan Het label verantwoordt alle activiteiten aan 

boord op het gebied van:boord op het gebied van:
1. Visvangst, verwerking, opslag en 1. Visvangst, verwerking, opslag en traceabilitytraceability
van de vangst. van de vangst. 
2. Opleidingsniveau en overige bemanningseisen2. Opleidingsniveau en overige bemanningseisen
3. Milieuaspecten, zoals onderhoud en vuilvis 3. Milieuaspecten, zoals onderhoud en vuilvis 
project. project. 



•• Voordelen voor de visser:Voordelen voor de visser:
1. Aantonen dat het vaartuig voldoet aan 1. Aantonen dat het vaartuig voldoet aan 
alle wettelijke eisen alle wettelijke eisen 
2. Dat de vis van dit vaartuig verantwoord 2. Dat de vis van dit vaartuig verantwoord 
wordt gevangen. wordt gevangen. 
3. Een mogelijkheid om onderscheid te 3. Een mogelijkheid om onderscheid te 
maken binnen de markt.maken binnen de markt.



•• Vaartuigen worden geregistreerd en Vaartuigen worden geregistreerd en 
gecontroleerd.gecontroleerd.

•• Bij overtreding kan certificaat ingetrokken Bij overtreding kan certificaat ingetrokken 
worden.worden.

•• Ontwikkeling RFS label Nederlandse vaartuigen.Ontwikkeling RFS label Nederlandse vaartuigen.
•• Aanloop naar hogere certificering bijvoorbeeld Aanloop naar hogere certificering bijvoorbeeld 

MSC. MSC. 



•• Label is een business to business label.Label is een business to business label.
•• Handel kan afnemers laten zien dat de vis Handel kan afnemers laten zien dat de vis 

afkomstig van een vaartuig met een RFS afkomstig van een vaartuig met een RFS 
label op een verantwoorde wijze is label op een verantwoorde wijze is 
gevangen. gevangen. 

•• Er ligt hier voor iedereen een  Er ligt hier voor iedereen een  
verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. 



•• Stand van zaken: Stand van zaken: 
•• Aanvraag subsidie Europees Visserij FondsAanvraag subsidie Europees Visserij Fonds
•• Er liggen contracten met externe Er liggen contracten met externe certificeerdercertificeerder voor voor 

eindauditeindaudit en voor opleiding voor pren voor opleiding voor préé auditaudit.  .  
•• Er liggen contracten voor ontwikkeling van een speciale Er liggen contracten voor ontwikkeling van een speciale 

RFS RFS –– website. Hierin komen gegevens van website. Hierin komen gegevens van 
gecertificeerde vaartuigen (haven, vangsttechnieken gecertificeerde vaartuigen (haven, vangsttechnieken 
etc.)etc.)

•• Medio december pas uitsluitsel over subsidieaanvraag. Medio december pas uitsluitsel over subsidieaanvraag. 
Daarna gelijk aan de gang. Eerste vaartuigen moeten in Daarna gelijk aan de gang. Eerste vaartuigen moeten in 
januari 2009 gecertificeerd worden.  januari 2009 gecertificeerd worden.  
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