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Aanwezigen 
Er waren circa 35 deelnemers aanwezig tijdens de workshop. Verschillende 
vertegenwoordigers van de Britse en Franse industrie, Geert Meun vanuit de Nederlandse 
industrie, NGO-vertegenwoordigers, beleidsmakers, Jan Willem Wijnstroom als Europees 
vertegenwoordiger van de sportvisserij, Europese commissie-vertegenwoordiger Roy 
Griffin en ICES-wetenschapper Carmen Fernandez. Brita Trapman van IMARES woonde de 
vergadering bij als toehoorder. 

 
Tijdens de vergadering presenteerde Carmen Fernandez het ICES-advies voor zeebaars 
voor 2015 en Roy Griffin van de Europese Commissie presenteerde voorgestelde 
maatregelen om de visserijdruk op zeebaars omlaag te brengen. De presentaties zijn hier 
te downloaden. De aanwezigen stelden vragen en discussieerden over de presentaties. 

 
Presentatie ICES-advies 2015 
Het advies voor 2016 zal volgens de planning eind juni worden afgerond. Gezien de 
langzame groei van zeebaars is de verwachting dat dit niet veel zal afwijken van het 
advies voor 2015. 

 
ICES onderscheidt vier zeebaarspopulaties in Europese wateren. Over het bestand dat 
verspreid is over het Engels kanaal, de zuidelijke Noordzee en de Ierse en de Keltische 
zee is het meeste bekend. Van de andere bestanden vormen de commerciële 
aanlandingen de enige data die voor handen is. Doordat de zeebaars langzaam groeit, 
pas laat volwassen is, zich concentreert om te paaien en steeds terug komt in dezelfde 
gebieden is de zeebaars kwetsbaar voor mogelijke overbevissing. ICES adviseert dat de 
visserijdruk op zeebaars flink omlaag moet en adviseert over het aantal tonnen dat er 
per bestand per jaar gevangen mag worden: 

 
- Het bestand in de Ierse zee, Keltische zee, Engels kanaal en zuidelijke Noordzee 

(ICES-kwadranten: IVbc, VIIa, en VIId–h): 1155 ton commerciële en recreatieve 
aanlandingen 

- Het bestand in de Baai van Biskaje (VIIIa,b): 1890 ton commerciële aanlandingen 
- Het bestand in Atlantische Iberische wateren (VIIIc and IXa): 598 ton 

commerciële aanlandingen 
- Het bestand westelijk van Schotland en Ierland (VIa, VIIb, and VIIj): 5 ton 

commerciële aanlandingen 
 
Onzekerheden over de zeebaars komen voort uit het feit dat er weinig data zijn, met 
name over het aantal recreatieve vissers dat op zeebaars vist en over de overleving van 
gevangen zeebaars is weinig bekend. 
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Er worden verschillende vragen gesteld. Bijvoorbeeld hoe de Europese Commissie 
noodmaatregelen kan voorstellen met zo weinig data beschikbaar? En of er hierbij ook 
rekening wordt gehouden met sociaal economische data? EC-vertegenwoordiger Griffin 
antwoordde daarop dat de zeebaars achteruit gaat en dat ze vanuit het voorzorgsprincipe 
maatregelen nemen om de zeebaars te beschermen. De maximale hoeveelheden die 
gevangen mogen worden die de EC voorstelt zijn hoger dan die van het ICES advies. Dit 
doen we om rekening te houden met de sociaaleconomische context. 

 
Het advies is hier te vinden op de website van ICES. 

 

Voorstel Europese Commissie 
Het volgende deel van de vergadering presenteerde Roy Griffin een voorstel dat de EC 
heeft geschreven ter bescherming van de zeebaars. Dit voorstel houdt in: 

 
- Het sluiten van de visserij op zeebaars in de zee rondom Ierland, afgezien van de 

12-mijlszone van Engeland. Ierland zelf heeft de zeebaarsvisserij daar al jaren 
geleden gesloten. 

- Een maximale hoeveelheid zeebaars die per vaartuig per maand gevangen mag 
worden. Voor pelagische en demersale trawlers is dit 1500 kilo, voor staandwant 
en longline 1000 kilo en voor flyshooters 3000 kilo. De hoeveelheden zijn niet 
overdraagbaar. 

- Het verhogen van de minimum aanvoermaat van 36 naar 42. 
 
De maatregelen voor 2016 worden in December vastgesteld. Vooral Franse 
industrievertegenwoordigers, wiens achterban de ruime meerderheid van de zeebaars 
vangt, zagen de maatregelen niet zitten. Een belangrijke suggestie die breed gedragen 
werd onder industrievertegenwoordigers was om het maximaal aantal kilo’s per vaartuig 
niet per maand vast te stellen maar per kwartaal om zo meer flexibiliteit te waarborgen. 

 
Einde 
Vier aanwezigen worden aangewezen om zo snel mogelijk een gezamenlijk advies op te 
stellen aan de hand van wat er in de vergadering gezegd is en in consultatie met de 
andere aanwezigen. 

http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Advice-Search.aspx
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