Bijlage 3.

Visplan Spisulavisserij 2018-2019
Algemeen
Dit visplan is vastgesteld door het bestuur van de Cooperatieve Producenten Organisatie
Nederlandse Vissersbond (CPO NVB). De bepalingen in dit visplan zijn bindend voor
schelpdiervissers die lid zijn van de CPO NVB die de Verklaring Ondertekening Visplan
Spisulavisserij 2018-2019 hebben ondertekend.
Deelname aan dit visplan is uitsluitend mogelijk voor leden van de CPO NVB die
beschikken over de benodigde visvergunning en een vaartuig dat geschikt is voor de
schelpdiervisserij in de visserijzone waarvoor een Certificaat van Overeenstemming is
afgegeven.
Doelstelling visplan
De ontwikkeling van een economisch rendabele, ecologisch verantwoorde Spisulavisserij
met een maatschappelijk draagvlak.
Looptijd
Dit visplan behoudt zijn geldigheid totdat een nieuw visplan wordt vastgesteld.
Disclaimer/Vrijwaringsclausule
Door ondertekening van het visplan verklaart de ondertekenaar aan de Nederlandse
Vissersbond dat hij noch de vereniging noch (de leden van) het bestuur aansprakelijk zal
stellen voor enige schade die hij lijdt als gevolg van deelname aan, of sancties als gevolg
van overtreding, van dit visplan.
Voorwaarden
De ondertekenaar van dit visplan is verplicht zich te houden aan de volgende
voorwaarden:
Algemene voorwaarden
1. Het niet nakomen van een in een vergadering van de Spisulasectie van de CPO NVB
gemaakte afspraak die aan alle leden schriftelijk of per email is bekendgemaakt is
een overtreding van dit visplan.
2. Moedwillig handelen, dat het imago of de positie van de Spisulasector of de schade
kan toebrengen of deze negatief in de publiciteit kan brengen, is een overtreding
krachtens dit visplan.
3. Deelnemers aan dit visplan dienen te beschikken over een vaartuig dat geschikt is
cq. uitgerust is voor de schelpdiervisserij in de visserijzone.

4. Deelnemers aan dit visplan dienen in het bezit te zijn van een Certificaat van
Overeenstemming (IL&T) voor het vaartuig
5. Vaartuigen dienen ten behoeve van toezicht en handhaving te beschikken over
operationele (d.i. ingeschakelde en werkzame) volgapparatuur (VMS en AIS). Indien
sprake is van een storing in de werking van de volgapparatuur dient dit onmiddellijk
aan de secretaris van de CPO NVB te worden gemeld en dient de storing op zo kort
mogelijke termijn verholpen te worden.
6. De black box (zoals geïnstalleerd door Dekimo) dient ten allen tijde de vispositie en
de werking van de vispomp te registreren. Indien sprake is van een storing in de
werking van de black box dient dit onmiddellijk aan de secretaris van de CPO NVB en
Dekimo te worden gemeld en dient de storing op zo kort mogelijke termijn
verholdpen te worden.
7. Op de Spisulavisserij zijn tevens van toepassing de beperkingen uit het Natura 2000
Beheerplannen Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan.
8. Op de Spisulavisserij zijn tevens van toepassing de beperkingen opgenomen in het
toegangsbeperkend besluit (TBB) Noordzeekustzone
9. Verstoring van aanwezige fauna dient tot een minimum te worden beperkt. Groepen
vogels mogen niet dichter worden genaderd dan tot een afstand van 500 meter.

Voorwaarden Spisulavisserij
10. Voor de verschillende Natura 2000 gebieden en het gebied daarbuiten worden door
het bestuur quota vastgesteld. De visserij in een gebied wordt door het bestuur
gesloten indien het quotum is bereikt. Visserij in een door het bestuur van de CPO
NVB gesloten gebied is een overtreding van dit visplan.
11. Met het oog op de voorkoming van negatieve effecten op zee-eenden kunnen door
het bestuur gebieden (tijdelijk) worden gesloten. Het betreft enerzijds gebieden
waar actueel grote groepen Zwarte zee-eenden of eidereenden aanwezig zijn (zgn.
‘real time closures’). Anderzijds kunnen in het Natura 2000 gebied
Noordzeekustzone gebieden worden gesloten waar zich in de winter naar alle
waarschijnlijkheid (gelet op het voorkomen in de winter van 2017-2018) grote
groepen zee-eenden zullen ophouden. Deze (tijdelijk) gesloten gebieden worden
aangegeven op een bij dit visplan behorende kaart. Deze kaarten kunnen door het
bestuur worden gewijzigd in overleg met het Wnb- team van LNV. Visserij in een
door het bestuur van de CPO NVB (tijdelijk) gesloten gebied is een overtreding van
dit visplan.

12. De visserij op Spisula is met het oog op de kwaliteit van de Spisula tijdens de
voortplantingsperiode niet toegestaan in de periode van 1 april tot en met 31 mei.
13. De visserij vindt plaats met ofwel twee zuigkorren met een mesbreedte van
maximaal 1 meter of met 1 zuigkor met een mesbreedte van maximaal 2 meter.
14. De spijlbreedte of openingen in de viskor zijn minimaal 10 mm. Ook de spijlbreedte
in de sorteermolen of de openingen tussen de rollen in de rollensorteerder dienen
minimaal 10 mm te zijn.
15. Leden dienen wekelijks hun vangst (per lossing) op te geven aan de CPO NVB. De
vangst dient te worden gewogen op een weegbrug.
16. De visserij dient zoveel mogelijk gespreid plaats te vinden. Dat geldt tevens voor de
aanlandingen. De spreiding over visgebieden en havens wordt onderling afgestemd
en daarna vastgelegd door het bestuur van de CPO NVB. Deze informatie wordt,
zodra beschikbaar, tevens verstrekt aan het Team Natuurvergunningen van het
Ministerie van LNV.
17. Het koken van Spisula dient plaats te vinden aan de wal en het koken op zee is niet
toegestaan.
18. De maximale vangst (aanlanding) per vaartuig per dag (van 00.00 h tot 24.00 h)
bedraagt 100 ton versgewicht.
Machtiging bestuur
Met de ondertekening van het visplan machtigt de ondertekenaar het bestuur van de
CPO NVB om het visplan tussentijds te wijzigen. Besluiten tot wijziging van het visplan
die resulteren in vangstbeperking dienen binnen een termijn van een maand te worden
voorgelegd aan de vergadering van de schelpdiersectie van de CPO NVB. Nieuwe
maatregelen dienen tijdig aan de leden meegedeeld te worden.
Handhaving
De ondertekenaars van het visplan zien toe op de naleving van dit visplan.
Overtredingen dienen te allen tijde te worden gemeld aan de secretaris
van de CPO NVB. Een eventuele sanctie wordt aan de hand van het onderstaande
sanctiereglement vastgesteld door de COMBO en opgelegd door het bestuur van de CPO
NVB. Voordat een overtreding aan de COMBO wordt voorgelegd wordt in een traject
van “mediation” bezien of op andere wijze een voor partijen bevredigende uitkomst
bereikt kan worden.
Beroep

Indien een sanctie wordt opgelegd of indien een partij zich niet kan vinden in de
uitkomst van het traject van ‘mediation’ kan beroep ingesteld worden bij een
onafhankelijke commissie. In dat geval wordt een onafhankelijke beroepscommissie
ingesteld en deze commissie zal worden verzocht om op het beroep te beslissen. Het
instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van het bestuur niet rechtsgeldig is
of de beslissing om een boete of schorsing op te leggen wordt opgeschort. Een door het
bestuur opgelegde boete dient dus ondanks de beroepsprocedure betaald te worden.

Sancties
Als sanctie op de overtreding van één of meer bepalingen van het visplan kan een boete
worden opgelegd. Indien de onafhankelijke commissie een boete oplegt worden naast
de boete ook de door de onafhankelijke commissie gemaakte kosten bij de overtreder in
rekening gebracht.

Lijst van sancties
Als sancties op de overtreding van een of meer bepalingen van het visplan kunnen
boetes worden opgelegd of tot schorsing van de overtreder van het visplan worden
besloten en wel tot een maximum zoals hieronder wordt aangegeven:

Sancties overtreding algemene voorwaarden:
1. Vissen in een (door het bestuur)(tijdelijk) gesloten gebied

1e keer maximaal € 4000
2e keer maximaal € 8000
3e keer maximaal € 12000

2. Vissen binnen een afstand van 1200 meter van rustende
zeehonden of 500 meter van grote groepen vogels

1e keer maximaal € 1000
2e keer maximaal € 2000
3e keer maximaal € 3000

3. Uitschakelen van VMS of AIS

1e keer maximaal € 3000
2e keer maximaal € 6000
3e keer maximaal € 9000

4. Buiten werking stellen van de black box

1e keer maximaal € 4000
2e keer maximaal € 8000
3e keer maximaal € 12000

5. Handelen waardoor het imago van de sector
kan worden geschaad

1e keer maximaal € 3000
2e keer maximaal € 6000
3e keer maximaal € 9000

Sanctie overtreding voorwaarden Spisulavisserij:

6. Vissen wanneer een quotum is opgevist en de visserij
in het betreffende gebied door het bestuur
is gesloten.

1e keer maximaal € 4000
2e keer maximaal € 8000
3e keer maximaal € 12000

7. Vissen op Spisulabanken of in gebieden
die door het bestuur (tijdelijk) zijn gesloten

1e keer maximaal € 4000
2e keer maximaal € 8000
3e keer maximaal € 12000

8. Overschrijding van de maximale vangsthoeveelheid
per dag

1e keer maximaal € 2000
2e keer maximaal € 4000
3e keer maximaal € 8000

9. Vissen met een te kleine spijlbreedte

1e keer maximaal € 2000
2e keer maximaal € 4000
3e keer maximaal € 8000

.
10. Niet of te laat doen van vangstopgave

1e keer maximaal € 1000
2e keer maximaal € 2000
3e keer maximaal € 4000

11. Niet wegen van de vangst

1e keer maximaal € 1000
2e keer maximaal € 2000
3e keer maximaal € 4000

.

Kosten
Alle ondertekenaars zullen jaarlijks een bedrag moeten betalen om de kosten gemaakt
voor de uitvoering van het visplan te kunnen dekken. De hoogte wordt jaarlijks bepaald
door het bestuur van de Nederlandse Vissersbond. De kosten worden opgenomen in de
jaarlijks te betalen contributie.

Lijst van ondertekenaars visplan Spisulavisserij 2018-2019:
1. Seafarm BV1
Vaartuig KG 8
Postbus 34
4491 ZG Kamperland
2. Meromar Shipping BV
Vaartuig HA 36
Willemskade 7
8861XB Harlingen
3. Lenger Seafoods BV
Vaartuig YE172
Industrieweg 35
4401 LA Yerseke
4. Blok Poleij Schepen BV
Vaartuig YE 118
Postbus 116
4310 AC Bruinisse
5. Vissserijbedrijf Gerdia BV
Vaartuig WR82
Butterhoek 1,
1777 GN Hippolytushoef

1

Seafarm BV zal een visvergunning voor strandschelpen overnemen van Blok Poleij Schepen BV
(Document nr 53250).

