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1. Inleiding en doelen
C. Laban en T. Herkemij
1.1. Doel
De Logistics Support Group, in opdracht van de Directie Economische Zaken van
Curaçao, organiseerde tussen 8 en 15 augustus 2008 een missie naar Willemstad. Tijdens
de missie is de behoefte geïnventariseerd, van verschillende belanghebbenden in de
visserijsector en gerelateerde diensten, om in het licht van de staatkundige reorganisatie
van de Nederlandse Antillen volgend jaar, te komen tot een goed beheer en benutting van
de maritieme omgeving (Fig.1).

Fig. 1 Maritieme zones in de Caraïbische zee

Deze bijdrage is onderdeel van een contourplan dat beoogt handvatten te geven waarmee
Curaçao op korte termijn een inhoudelijk inbreng kan hebben bij de totstandkoming van
een gezamenlijk (Dutch Caribbean) beleid. Het rapport adviseert over stappen op de korte
en middellange termijn. Dit overzicht is ontleend aan beschouwingen van de artisanale
visserij op Curaçao en kustbeheer van Bonaire, maar geldt juist omwille van een integrale
benadering alle eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba.
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1.2. Achtergronden
In zee en op het land hebben de Nederlandse Antillen een enorme rijkdom aan diversiteit
in de natuur. Biologische diversiteit, de verscheidenheid tussen en binnen soorten, de
verscheidenheid van de leefgemeenschappen en voldoende ruimte om te kunnen
voortbestaan, zijn voorwaarden voor het goed functioneren van natuurlijke processen.
Grootschalige processen zijn onder andere het tijdelijk wegvallen of afzwakken van de
passaatwinden door El Niño waardoor veranderingen in neerslag en de temperatuur van
het zeewater het ecosysteem beïnvloeden. De stijgende zeespiegel zal op termijn de
fysische omstandigheden in baaien en lagunes beïnvloeden, en de gevoeligheid voor
bijvoorbeeld stormvloeden. Andere belangrijke processen zijn de vervuiling van het
zeewater, overbevissing, de aanleg van infrastructurele werken in zee zoals havens en
dammen die de natuurlijke stroming beïnvloeden, olielekkages door scheepvaart, en
vernietiging van het habitat door ankering. Tropische stormen en hurricanes passeren
meestal op enige afstand en kunnen voor zware neerslag zorgen met sterke winden en
daardoor opgewekte golven, die het zeebodemhabitat (koraalriffen) kunnen verstoren of
zelfs onherstelbaar beschadigen.
‘Small Island Developing States’ als de Nederlandse Antillen zijn extra kwetsbaar voor
natuurlijke veranderingen en menselijke invloeden. Dit vereist dat actief gewerkt wordt
aan het behoud van de natuur. Door het veelal ontbreken van andere hulpbronnen zoals
delfstoffen zijn deze eilanden voor een belangrijk deel afhankelijk van toerisme.
Toerisme, milieu en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de meeste
eilanden van de Nederlandse Antillen is toerisme de belangrijkste peiler van de economie.
Duurzame ontwikkeling van toerisme kan alleen geschieden door een goede planning,
wetgeving en de nodige middelen om te kunnen implementeren. Deze visie is in de
Landsverordening Grondslagen Natuurbeheer en –bescherming neergelegd. De
ecosysteembenadering die veelal leidend is vraagt een goed begrip over het functioneren
van de natuur. Bij degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij het natuurbeheer en bij de
totale bevolking. Gericht onderzoek naar de natuur, en het informeren over de natuur van
het brede publiek ter mobilisatie bij de bescherming van de natuur, zijn essentieel.
Uitvoering van het natuurbeheer op de Nederlandse Antillen is grotendeels een taak van
de eilandgebieden. Het land heeft de taak om toe te zien op de uitvoering van de
verschillende verdragen op het gebied van het natuurbeheer. Deels wordt deze taak in de
Landsverordening Grondslagen Natuurbeheer en -bescherming gedelegeerd naar de
eilandgebieden. De Nederlandse Antillen heeft medegelding gezocht bij verschillende
internationale verdragen. In de Landsverordening Grondslagen Natuurbeheer en bescherming wordt uitvoering gegeven aan de nationale regelingen met betrekking tot
deze verdragen. Het land zal afgezien van enkele zaken die specifiek het land betreffen,
vooral het kader aangeven van het beleid en de eilanden ondersteunen in het uitvoeren
van hun taak, door middel van richtlijnen en handreikingen, coördinatie van onderzoek en
ontwikkeling van methoden. In analogie met dit nationale plan, zullen de eilanden
eilandelijke natuurplannen vaststellen, die vervolgens deel gaan uitmaken van het
nationale beleid.
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1.3. Behoefte
Het internationale recht, zoals weerspiegeld in het Zeerechtverdrag van de VN, legt
rechten en plichten op aan landen en biedt de basis voor de bescherming en de duurzame
ontwikkeling van de zee, de kustgebieden en de daarin aanwezige rijkdommen. Dit
vereist nieuwe benaderingen in het beleid, het beheer en de ontwikkeling van de zee en
het kustgebied op het nationale, subregionale, regionale en mondiale niveau;
benaderingen die inhoudelijk geïntegreerd en in grote lijnen anticiperend zijn en gericht
op voorzorg. De zee en de kust vormen een geïntegreerd geheel en is het de opzet om
gelijktijdig tot een maritiem beheerplan (EEZ) en een kustbeheerplan te komen. Enige
belangrijke aspecten bij het opstellen van een maritiem beheerplan voor de zeegebieden
rond de Nederlandse Antillen:
Visserij
Visserij is volledig afhankelijk van rijkdommen uit de natuur en het voortbestaan van de
visserij is afhankelijk van het voortbestaan van die rijkdommen. Daarbij dient niet alleen
gedacht te worden aan de beviste soorten, maar ook aan de habitats zoals bijvoorbeeld het
koraalrif en zeegrasvelden die dienen als kraamkamer voor veel vissoorten. Daarnaast
heeft het land binnen de Exclusieve Visserijzone de internationale verplichting om de
visstand op duurzame wijze te beheren. Pelagische en grensoverschrijdende vispopulaties,
zoals tonijn en zwaardvis kunnen alleen in internationaal verband beheerd worden.
Mariene parken
Een maatregel om de habitats rond de eilanden
te beschermen zou kunnen zijn de instelling
van beschermde gebieden of mariene parken.
Naast de bestaande Nationale parken bestaan
er inmiddels plannen voor de instelling van
nieuwe mariene parken bij St. Maarten, St.
Eustatius en Curaçao en de watergebieden
zoals Jan Thiel en Jan Kok op Curaçao.

Fig. 2 Onderwater landschap Ned. Antillen

Onderzoeksgegevens databeheer
Eén van de doelstellingen van de bestaande regelgeving (Visserijlandsverordening) is het
mogelijk te maken meer en betere gegevens te verkrijgen over de visvangsten in de
Antilliaanse wateren. Deze gegevens kunnen mede worden gebruikt om als basis te
dienen voor de planning van de exploitatie van deze visstapels door NederlandsAntilliaanse en buitenlandse schepen. Om tot het opstellen van maritieme beheersplannen
en de uitvoering daarvan te komen, is inzicht noodzakelijk in de bestaande data,
verzameld in het verleden en de actuele data. Deze data zijn noodzakelijk om voor of
achteruitgang van de natuurwaarden te kunnen vaststellen.
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2. Integraal kustbeheer voor de Nederlandse Antillen
F. van der Meulen

2.1. Elementen van natuurbeheer
Natuurbeheer is een combinatie van menselijke maatregelen en technieken die erop
gericht zijn een systeem in een bepaalde richting/conditie te sturen. Er kan worden
gewerkt met de natuurlijke processen en materialen in het systeem zelf. Bijvoorbeeld:
erosie aan een zandige kust tegen gaan met zandsuppleties. Of achteruitgang van
mangroves tegengaan met herplant van mangrovebossen, restoratie van de
sedimentbalans en van de waterkwaliteit. Daarvoor kunnen nodig zijn: meetgegevens,
kennis, technieken, geld. Wat is er al ? En wat nog niet?
Ecosystemen
Op basis van hun natuurlijke elementen en de processen die de samenhang vormen tussen
deze elementen en hun omgeving, bieden ecosystemen verschillende functies.
Sturende processen
Welke zijn de sturende processen die ervoor zorgen dat de systemen functioneren zoals
ze doen (in een zo gezond mogelijke toestand).
Karakteristieke zonering
Vaak is het van belang om juist de karakteristieke zonering van ecosystemen te
respecteren. Aan de kusten van de Antillen is een karakteristieke zonering, van land naar
zee, vaak de volgende: mangrove-zeegras-koraalrif (fig.2). Het ene systeem kan niet
zonder het andere en tezamen vertegenwoordigen zij een grote ecologische en ook
economische en toeristische waarde.
Dit is belangrijk bij bescherming van een ecosysteem door bijvoorbeeld het instellen van
beschermde gebieden. Vaak bevat een beschermd gebied maar een enkel type habitat,
terwijl mangroves, koraalriffen, en zeegrasvelden niet als zelfstandige eenheden
functioneren maar via ecologische en biochemische netwerken met elkaar in verbinding
staan. In dit concept worden vispopulaties op koraalriffen aangevuld door hun jongen die
niet opgroeien op het rif zelf maar in kraamkamers zoals mangroves en zeegrasvelden1.

1

Verweij, M.C., Nagelkerken, I., Hans, I., Ruseler, S.M., & Mason, P.R. 2007. Seagrass
nurseries contribute to coral reef fish populations. In: Habitat linkages in a tropical seascape.
The use of mangrove and seagrass habitats by juvenile reef fishes and their migration to the
coral reef. Ph.D. thesis Radboud Universiteit Nijmegen, Chapter 6 (p. 103-117).
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Karakteristieke vorm van landgebruik
In sommige gevallen kan er sprake zijn van een traditionele vorm van extensief
landgebruik die heeft bijgedragen aan de huidige ecologische kwaliteit. Handhaving of
restoratie van deze vorm van landgebruik is dan aan de orde. Een voorbeeld hiervan is de
traditionele, kleinschalige visserij dicht onder de kust.

Fig.3

Karakteristieke zonering van de Curaçaose kust met, van land naar zee: mangroves,
zeegras en koraalrif (uit Verweij 2007).

Pressure
Welke zijn de invloeden die momenteel op de sturende processen worden uitgeoefend.
Dus welke druk ondervindt het systeem. Soms is moeilijk te ontrafelen of dit door de
mens of door het klimaat (inclusief klimaatsverandering) veroorzaakte invloeden zijn, op
de korte termijn (0-5jaar) en de langere termijn(5-25 jaar).
Impact
Hoe reageert het systeem op verstoring?
Response/Management
Wat kunnen de beste oplossingen zijn voor herstel en verbetering: technisch (tegengaan
van bodemerosie, van watervervuiling, van verstoring), en/ of institutioneel (juiste wetten
en regelgeving, informatie naar het publiek), en/of acties naar de belanghebbende
maatschappelijke sectoren.
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Draagvlak en samenhang
Het is belangrijk dat beheerplannen ten behoeve zijn van het welzijn van alle burgers/alle
sectoren, en de ontwikkeling van duurzame gebruiksvormen. Zij moeten bijdragen aan de
ontwikkeling van andere sectoren, met name het toerisme. De samenhang van
natuurbeheer met belangrijke maatschappelijke sectoren dient duidelijk aanwezig te zijn.
Beheer richt zich ook op gedragsverandering bij alle belanghebbenden. Want vaak strandt
alles omdat partijen niet goed kunnen of willen samenwerken. Om verandering in gedrag
te monitoren en te bereiken zijn er drie niveaus van ambitie. En binnen welke tijd denkt
men deze te bereiken. Olsen (Coastal Resources Centre, Rhode Island University;
www.crc.uri.edu) onderscheidt vier orders of outcome, elk met hun eigen tijdschaal (zie
Fig. 4). De eerste orde betreft de enabling conditions die nodig zijn om een beheers
strategie of plan uit te gaan voeren, zoals financien, instanties, gedragsregels. De tweede
orde behelst de daadwerkelijke verandering in het systeem. Althans een begin ervan. Er
komt een bepaalde vissoort terug, mensen/sociale sectoren gaan zich anders gedragen, etc.
De vierde orde is de eindsituatie die men uiteindelijk beoogt met de maatregelen in het
beheersplan. Uiteraard duurt dit het langst. Misschien tot aan de volgende generatie.
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Fig. 4 Ambitieniveaus

Respecteer locale cultuur
Elk kustbeheerplan dient de locale cultuur te respecteren. Kustbewoners en
eilandbewoners hebben een omgang met de natuur ontwikkeld, die in een langdurige
samenwerking tussen mens en natuur is ontstaan. In respect hiervoor dient naar de beste
nieuwe vormen gezocht te worden.
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Het doel is om te komen tot heldere afspraken met belangrijke maatschappelijke sectoren
en zo om te komen tot samenhang van natuurbeheer met deze sectoren. Het doel is om
het hele proces van beheersplan maken en het uitvoeren zo helder en inzichtelijk
mogelijk te maken. Om zodoende duidelijk te maken waar en waarom successen en
fouten gebeuren en om deze te vieren of bij te sturen. Integraal beheer is ook een kwestie
van al doende leert men. De weg naar het einddoel toe is misschien belangrijker dan het
einddoel zelf.
2.2. Kwetsbare gebieden in de Antillen
Voor de Antillen gelden algemene bedreigingen zoals fysieke ingrepen die leiden tot
verlies, versnippering en aantasting van gebieden. Hierbij valt te bedenken dat de
eilanden op zich al klein zijn en versnippering dus al gauw een feit is. Ingrepen in de
grondwaterstand kunnen leiden tot bodemerosie, door verwijdering van de vegetatie en/of
overbegrazing. Bodemerosie heeft tot gevolg dat slib (en eventueel nutrienten) in de
kustzone terecht komen en daar het water vertroebelen en vervuilen.
Wetlands, Zeegras, Mangrove
Deze hebben een grote kraamkamer functie. Van belang is de mix van zoet en zout water,
rust en geen grote fysieke verstoringen. Vervuiling, eutrofiering en vertroebeling van het
water zijn de belangrijkste invloeden. Mangroves kunnen een bepaalde graad van
eutrofiering neutraliseren en door sediment-invang (wat juist goed voor ze is) de
troebelheid van het water reduceren, waardoor de aangrenzende koraalriffen schoon en
helder water hebben.
Salinas
Salinas fungeren als buffer doordat ze zorgen voor de opvang en infiltratie van
(regen)water. Zo wordt eveneens voorkomen dat nutrienten en gronddeeltjes het koraalrif
inspoelen en daar tot schade aan de koralen leiden. Een doel van het beheer van salinas is
dan ook dat de functie van buffer- en infiltratiegebied behouden blijft.
Koraalrif
Koraalriffen hebben een zeer hoge biodiversiteit, vergelijkbaar met tropische
regenwouden. Helder, onvervuild water is noodzakelijk.
Duinen en strand
Duinen en strand zijn van nature voedselarme plekken. Op de Antillen zijn veel stranden
nestplaatsen voor zeeschildpadden. Dit vraagt om rust en geen (licht)verstoring.
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3. Randvoorwaarden duurzame visserij Dutch Caribbean
J.J. Zeeberg
3.1. Aanleiding en doelen
Visserij en toerisme rond de Nederlandse Antillen en Aruba zijn afhankelijk van een
gezond marien ecosysteem. Dit vraagt een integrale opzet van het kustbeheer direct rond
de eilanden (ecosysteembenadering). Binnen de Exclusieve Visserijzone (200 zeemijl van
de kust + 12) heeft het land bovendien de internationale verplichting om de visstand op
duurzame wijze te beheren. Voor de tonijnvisserij betekent dit dat het land lidmaatschap
van ICCAT zal moeten garanderen. In de huidige situatie is het land Nederlandse
Antillen verantwoordelijk voor het mariene beheer van diens maritieme zones. Na de
staatkundige hervormingen in 2010 zal Curaçao daartoe stappen moeten nemen. Het
Koninkrijk is nu alleen partij ten behoeve van Nederland bij het VN Zeerechtverdrag, de
VN Visbestandenovereenkomst en - middels aanvaarding door de EG - de FAO
Compliance Agreement/Flag State Responsibility. (De intentie is om dit uit te breiden
naar alle Caribische gebiedsdelen). Voor de BES eilanden geldt dat bestuurlijke
aanpassing noodzakelijk kan zijn voordat de Nederlandse minister van LNV de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid kan waarmaken.
Dit onderdeel van het contourplan beoogt handvatten te geven waarmee Curaçao op korte
termijn een inhoudelijk inbreng kan hebben bij de totstandkoming van een gezamenlijk
(Dutch Caribbean) beleid ten aanzien van het beheer van mariene hulpbronnen. Voor een
volledig overzicht van het internationaalrechtelijk en nationaalrechtelijk kader voor
duurzame visserij bij de Nederlandse Antillen wordt verwezen naar de TNO rapportage
(Molenaar et al. 2008) waarvan dit de synthese is.
Eén van de doelstellingen van de bestaande regelgeving (Visserijlandsverordening) is het
mogelijk te maken meer en betere gegevens te verkrijgen over de visvangsten in de
Antilliaanse wateren. Deze gegevens kunnen mede worden gebruikt om als basis te
dienen voor de planning van de exploitatie van deze visstapels door NederlandsAntilliaanse en buitenlandse schepen.
3.2. Problematiek
3.2.1. Lokale visserij
De rifvisserij speelt zich af in een kustzone van ca. 200 m breed, tot een diepte van 40 m.
Het aantal artisanale vissers (de traditionele sleep- en rifvisserij) op Curaçao daalde
tussen 1990 en 2006 met 70% naar 44; de vangsten liepen in dezelfde verhouding terug.
Omwille van het economisch belang van de sector is de eerste doelstelling van het
Eilandelijke visserijbeleid het handhaven van de werkgelegenheid in deze kustvisserij.
Uit vangstonderzoek en interviews met rifvissers in 2005 en 2006 blijkt een sterke
afname van vangsten van commercieel belangrijke soorten (grote zeebaarzen). De
gemiddelde lengte van de vissen ligt onder gemiddelde lengte van de soort, wat duidt op
overbevissing. Er is daarom behoefte aan aanpak van schadelijke vismethoden zoals het
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speervissen. De terugloop in de vangsten is deels veroorzaakt door het verdwijnen van
koraalhabitat (met 80%, door verschillende oorzaken). Goed beheer van de kustzone door
het instellen van beschermde of gesloten gebieden is op korte termijn noodzakelijk zodat
rifvispopulaties de kans krijgen zich te herstellen. Aruba, Bonaire, en Curaçao hebben in
grote lijnen dezelfde problematiek door vergelijkbare druk van bewoning, toerisme, en
visserij. Natuurbeheer en toeristische ontwikkeling zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar
verbonden (vb. Beheersplan Bonaire). Het ankeren door schepen is momenteel de
belangrijkste bedreiging voor de biodiversiteit van de Saba bank. Brede steun binnen de
internationale gemeenschap voor het beperken van schade op koraalriffen door visserij en
overige menselijke activiteiten maakt dat Nederland (BES eilanden), vooruitlopend op
procedures via bijvoorbeeld de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), unilateraal
het ankeren en visserij op de Saba bank kan inperken.
De in het landsbesluit gestelde regels (Nota bij het Visserijlandsbesluit P.B. 1992, no.
108) sluiten zoveel mogelijk aan bij wat elders in het Caribische gebied gebruikelijk is.
Deze regels zijn van toepassing op schepen met een inhoud van meer dan 6 bruto register
ton (B.R.T.) of meer dan 12 meter deklengte die vissen in de territoriale zee, en op alle
schepen die vissen in de visserijzone. Voor het zeegebied rond Curaçao en Bonaire en
ook voor de diepzee gebieden buiten de Sababank, geldt dat buitenlandse vissersschepen
voornamelijk zwaardvis en tonijn driftlongliners zullen zijn, alsmede rond voornamelijk
Curaçao en Bonaire ook incidenteel schepen die vissen met ringnetten (purse seiners).
3.2.2. Visserij in de exclusieve Visserijzone van de Nederlandse Antillen
Naast het in stand houden van de rifvisserij blijft de wens bestaan om een semiindustriële visserij in de EVZ rond Curaçao en Bonaire te ontwikkelen. Het economisch
belang (financieel, werkgelegenheid) van m.n. de visserij op tonijnsoorten (en
opslag/verwerking aan land) is door Venezolaanse en Spaanse reders al onderkend. Sinds
1998 heeft de Nederlands-Antiliaanse regering een convenant met de Venezolaanse
rederij Avatun (Asociasion Venezolana de Atuneros) . In het jaar 2005 is de artisanale
visvangst aanzienlijk gedaald, en de lokale vissers hebben deze daling gerelateerd aan de
semi-industriële visserij van Avatun. De regering heeft daarop besloten om het bestaande
convenant niet meer te verlengen. De Staten van de Nederlandse Antillen heeft in dit jaar
aan de Regering van de Nederlandse Antillen verzocht om een nieuw convenant te
heronderhandelen. De visserijcommissie heeft op verzoek van de Minister van
Economische en Arbeidszaken zowel in Bonaire als op Curaçao besprekingen gehouden
met de lokale vissers en milieu belangen groeperingen. Tijdens deze besprekingen waren
ook de vertegenwoordigers van Avatun aanwezig. Dit heeft de weerstand van lokale
vissers tegen de Avatun-visserij weg genomen. De visserijcommissie heeft daarom een
positief advies voor hernieuwing van het convenant in augustus 2008 aangeboden aan de
Minister voor Economische en Arbeidszaken (dit advies is in behandeling).
De Venezolaanse en Spaanse visserij op tonijn achtervolgt de scholen tot aan de
Exclusieve Visserij Zone (EVZ) ten noorden van Curaçao en Bonaire. Omdat deze
bestanden in Antilliaanse wateren onderbenut zijn, maar de lokale vissers niet hiervoor
geëquipeerd zijn, is de Nederlandse Antillen verplicht volgens UNCLOS toegang te
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verlenen aan andere landen (zoals Avatun dat meer dan 30 jaar visserij-rechten heeft
opgebouwd in de EVF). Dit kan alleen als aan de voorwaarden van ICCAT is voldaan.
3.2.3 Visserij op open zee
Begin 2004 zijn de schepen van de Spaanse rederij Albacora Groep uitgevlagd naar de
Seychellen en Panama, in afwachting van hernieuwd ICCAT lidmaatschap van de
Nederlandse Antillen. Eind 2004 hadden de Antillen bij ICCAT de status
van ’cooperating non-contracting party’ verkregen. In 2005 en 2006 werd de
lidmaatschap van de Nederlandse Antillen niet verlengd, omdat er nog geen schepen
onder Antilliaanse vlag in het visgebied van ICCAT actief waren.
In 2007 heeft de Nederlandse Antillen het lidmaatschap van ICCAT opnieuw
aangevraagd en verkregen. Sedert 2007 zijn twee schepen van de rederij Albacora
omgevlagd naar de Nederlandse Antillen. Het lidmaatschap van de ICCAT is in
november 2008 zonder enige problemen verlengd. In de huidige situatie (november 2008)
is een derde schip bezig met het proces om naar de register van de Nederlandse Antillen
om te vlaggen.
In november 2008 is door de Directie Economische Zaken en de visserijcommissie een
memorandum of understanding (MOU Albacora) onderhandeld met Albacora. In deze
MOU heeft Albacora ingestemd om fondsen te storten in een visserijfonds en tevens
internationale vislicentie te betalen voor hun schepen in de Antilliaanse
scheepvaartregister. Albacora zal daarnaast voldoen aan alle internationale verplichtingen
van de visserij op tonijn en de voorwaarden van ICCAT.
Deze MOU wordt nu aan de Regering van de Nederlandse Antillen aangeboden voor
besluitname. De schepen van de Spaanse rederij Albacora vissen niet in de EFZ van de
Nederlandse Antillen maar op de ‘high seas’.

3.3. Wettelijke- en beleidskaders
Een kuststaat heeft de algemene plicht om te streven naar een optimale benutting van
levende mariene rijkdommen middels het verlenen van toegang aan andere staten om het
overschot van de TAC te oogsten – mits dit overschot niet klein of onduidelijk is
(voorzorgsbeginsel) of visserij leidt tot schade aan habitat/ecosysteem. Pelagische en
grensoverschrijdende vispopulaties, zoals tonijn en zwaardvis kunnen alleen in
internationaal verband beheerd worden. Onder het huidige internationale recht van de zee,
zoals grotendeels neergelegd in het VN Zeerechtverdrag, gaan de soevereine rechten van
staten ten aanzien van levende mariene rijkdommen samen met een groot aantal juridisch
bindende en niet-juridisch bindende verplichtingen (‘commitments’).
In relevante verdragen of arrangementen kunnen strikte voorwaarden worden gesteld die
in wet- of regelgeving vast worden gelegd. Hier genoemde verplichtingen/commitments
zijn bindend voor de Nederlandse Antillen en Aruba middels verdragsrecht of
internationaal gewoonterecht. De belangrijkste zijn:
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het voorkomen van overexploitatie van doelsoorten door
-het vaststellen van de ‘total allowable catch’ (TAC), rekening houdend met
bijvangst van juveniele exemplaren of geassocieerde soorten
-gebruik te maken van het beste beschikbare wetenschappelijke onderzoek, waar
nodig in samenwerking met relevante internationale organisaties;
 het voorkomen en beperken van bijvangst van niet-doelsoorten (zowel vissen,
schaal- en schelpdieren, vogels, zeereptielen als zeezoogdieren); en
 het voorkomen en beperken van andere effecten van visserij op het mariene
ecosysteem in het algemeen, bijvoorbeeld kwetsbare ecosystemen, inclusief
habitats van bedreigde of uitstervende soorten.
ICCAT heeft hier aan toegevoegd (november 2007):
 handhaving - zowel in een capaciteit als havenstaat en als ‘marktstaat;’ gebruik
van een ‘satellite-based vessel monitoring system’ (VMS),
 tegengaan IUU visserij en uit- en omvlaggen van schepen; en
 goed beheer van artisanale-, sport- en recreatieve visserij.
Voor het gebruik van de EVZ kan Nederland zich beroepen op gewoonterecht en is het
uitroepen van een EEZ geen noodzaak. In het licht van het grote aantal uiteenlopende
verplichtingen en ‘commitments’ die het gebruik van de EVZ – en de status van
‘cooperating non-contracting party’ (CNCP) bij ICCAT – met zich meebrengt, zou
nagegaan moeten worden of de Nederlandse Antillen die momenteel ook daadwerkelijk
na kan komen. De tijdelijke status van de CNCP in plaats van volledig lidmaatschap
maakt dat de reputatie van het Koninkrijk op termijn in het geding kan zijn. CARICOM
werkt aan een ‘Common Fisheries Policy,’ maar het Koninkrijk is geen lid. Het niet
nakomen van de in ICCAT Recommendations neergelegde verplichtingen kan leiden tot
het intrekken van de status van CNCP en handelsbeperkende maatregelen.
Op basis van de aanname dat aan deze verplichtingen jaarlijks zal worden voldaan
hebben de Nederlandse Antillen (niet het Koninkrijk) nu dus de status van Cooperating
Non-Contracting Party (CNCP) bij ICCAT. De belangrijkste verplichtingen hebben
betrekking op:
 het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen en opslaan van
data, onder meer als grondslag voor het opstellen wet- en regelgeving en beleid;
 het voorkomen van overexploitatie van doelsoorten en het voorkomen en
beperken van bijvangst van niet-doelsoorten en andere effecten van visserij op het
mariene ecosysteem (voorzorgsbenadering, ecosysteembenadering);
 handhaving van de relevante wet- en regelgeving, en de ‘commitments’ die door
verschillende delen van het Koninkrijk zijn aangegaan; en
 kuststaten en staten die op volle zee vissen op door RFMO’s (w.o. ICCAT)
beheerde (grensoverschrijdende) visbestanden moeten samenwerken.
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4. Kansen voor de lokale (artisanale) visserij
R. Lieveld & M.A.A. Soleman
4.1. Inleiding
De artisanale visserij speelt een belangrijke rol in de Nederlandse Antillen. De
traditionele kustvisserij heeft zich sterk weten te ontwikkelen, met name op Curaçao en
Bonaire. Vanuit boten met buitenboordmotor wordt met handlijnen gevist langs de
kustzones. Ook worden met sleeplijnen gevist op open zee, binnen de 12 mijlszone.
Vooral pelagische vissoorten (dradu en mulá) worden gevangen, die de hoogste prijs
opbrengen. Tonijnen maken ook deel uit van de vangst (circa 20%), maar
vertegenwoordigen een relatief lagere marktwaarde.
Uit recent onderzoek van de Dienst LVV Curaçao (Eindevaluatie Visserijbeleidsplan
2001, aug. 2007) is gebleken dat de activiteiten binnen de visserijsector de laatste decade
dramatisch zijn teruggelopen. Vergeleken met het jaar 1990 is het aantal fulltime vissers
verminderd met 70% (140 naar 44), parttime vissers met 55% ( 250 naar 111) en de
jaarlijkse totale vangst met 70-80% (900 – 1200 mt naar 200 mt). Als oorzaak wordt
veelal genoemd de sterke afname van de visbestanden in de Curaçaose wateren door
overbevissing, verkeerde vismethoden en dure brandstof. Dit heeft mede tot gevolg dat er
sprake is van een significante daling van de werkgelegenheid in de visserijsector.
4.2. Problematiek
Terugloop traditionele visbestanden
Elke habitat, in dit geval de visserij wateren rond Curaçao worden gekenmerkt door een
bepaalde draagkracht. Hiermee wordt bedoeld dat een zekere productie kan worden
gehaald, in dit geval visproductie, zonder dat de populatie nadelig wordt beïnvloed.
Zodra deze draagkracht overschreden wordt, zal dit zich naderhand vertalen in teruggang
van de productie. Aanvankelijk zal dit te merken zijn in:
a) verhoogde bevissingsdruk en
b) het steeds kleiner worden van de gevangen vis.
Overbevissing
De gebruikelijke maatstaf voor technische productiviteit is de vangst per eenheid van
visserij-inspanning (CPUE = catch per unit effort). Naarmate de vispopulatie achteruit
gaat zal de cpue kleiner worden. De visserij zal meer inspanning moeten leveren teneinde
eenzelfde vangst te realiseren, met langere netten met eventueel kleinere mazen en
langere tijd op zee, de bevissingsdruk wordt hierdoor verhoogd. Uit het LVV
evaluatierapport is ook gebleken dat de CPUE van de sleepvissers van Sint Michiel
aanzienlijk lager is dan die van de andere relatief grotere vissershavens. Wat de oorzaak
hiervan is, is niet bekend.
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Waar in het verleden vooral groupers en snappers werden gevangen, is uit het onderzoek
gebleken dat sinds 2006 andere vissoorten worden gevangen, die voorheen niet als
verkoopbaar werden geacht. Dit wijst op afname van vangsten van de traditioneel
commercieel belangrijke vissoorten. Ook de gemiddelde lengten van veel vissoorten lag
ver onder eerder waargenomen gemiddelden. Dit wijst op overbevissing en leidt tot de
conclusie dat vissen geen kans krijgen om te volgroeien tot maximale lengtes.
Overbevissing vormt een probleem op het eiland Curaçao.
Milieufactoren
Voor elke productie is het belangrijk dat de milieufactoren zo ideaal mogelijk worden
gehouden. Verandering van het milieu zal onherroepelijk leiden tot verandering van de
visproductie, welke in het meest waarschijnlijke geval achteruitgang zal zijn. De
kustplateau rond de eilanden Curaçao en Bonaire is betrekkelijk smal waarbij het diepe
water vrij snel begint. De zone waar de kustvisserij kan plaatsvinden is bij hoge
bevissingsdruk relatief snel ‘leeggevist’. Bovendien wordt deze zone bedreigd door
eutrofiering, waardoor rifhabitat en kraamkamergebieden afnemen.
De toerisme sector is van cruciaal belang voor de Curaçaose economie. Grote hotels zijn
aan het strand gebouwd en het ligt in de bedoeling verder uit te breiden. De hotels zijn
verplicht hun afvalwater op het rioleringssysteem aan te sluiten of zelf ertoe bij te dragen
dat het water bacterievrij wordt afgevoerd. Echter is deze zuiveringsmethode
onvoldoende om het zeer gevoelige koraal ecosysteem in voldoende mate te beschermen.
In het afvalwater bevinden zich grote hoeveelheden nitraten en fosfaten die zorgdragen
voor een zekere eutrofiering. Hotels dienen mede verantwoordelijk gesteld te worden
voor de schade die wordt aangericht aan het milieu. Waarschijnlijk is het niet mogelijk,
vanwege de reeds bestaande contracten, achteraf maatregelen te treffen maar in het
vervolg kunnen eisen worden gesteld aan het afvalwater nitraat- en fosfaat vrij lozen van
afvalwater.
Voor dit moment zou misschien voorgesteld kunnen worden dat de hotels proactief zijn
en nu al zorgdragen voor het afvalwater nitraat – en fosfaatvrij te lozen. Bescherming van
de kraamkamers (koraal, zeegras, mangroven) zal bijdragen aan een langzame herstel
van de oude vispopulaties mits deze niet zover zijn teruggelopen dat herstel niet langer
mogelijk is.
Hoge brandstofprijzen
Op de internationale markt zijn de brandstofprijzen substantieel verhoogd. Deze
verhogingen zijn dermate ingrijpend dat bedrijven die normaliter winstgevend waren,
teruggevallen zijn tot noodlijdende ondernemingen. Vis trawlers die voor hun visserij
activiteiten aangewezen waren op relatief goedkope brandstof moeten noodzakelijkerwijs
hun activiteiten herevalueren. In vrijwel alle gevallen komt men tot de conclusie dat op
deze voet verder gaan ongetwijfeld tot faillissement zal leiden. In veel landen onder
andere Frankrijk hebben vissers hun misnoegen over de gang van zaken kenbaar gemaakt
waarbij telkens Overheid steun werd aangevraagd. Deze materie kan op verschillende
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wijze benaderd worden nl a) subsidiëren van de sector en b) vrij laten aan de markt
economie. Indien sub a onder de loep wordt genomen, zou men kunnen uitgaan van de
volgende veronderstellingen.
De overheid is verantwoordelijk voor de voedsel zekerheid en voedsel veiligheid van
haar bevolking. Visserij levert een belangrijke bijdrage bij het helpen garanderen van
voedselzekerheid. Bovendien draagt zij ook bij aan de werkgelegenheid zowel direct als
indirect. Voor het multiplier effect in de visserij wordt een factor vier gerekend hetgeen
vrij vertaald betekent dat elke arbeider op zee voor vier personen werkgelegenheid schept
(in de vorm van bijv. ijsvoorziening, reparatie van netten, transport en visverwerking en
verpakking). Daarnaast zou bij een voldoende productie geëxporteerd kunnen worden.
Visserij behoort naast andere agrarische activiteiten tot de hernieuwbare natuurlijke
hulpbronnen en biedt mits correct beheerd vele mogelijkheden. Op grond van deze
overwegingen zou de Overheid het besluit kunnen nemen over te gaan tot subsidie hetzij
substantieel dan wel partieel.
Indien gekozen wordt voor sub b nl de markt economie de vrije loop geven dan zullen
ongetwijfeld bedrijven uit het beeld verdwijnen. De natuurlijke selectie zal in volle
wasdom tot uiting komen en de sterke zullen overleven. Het is natuurlijk aan de overheid
om de balans op te maken en afhankelijk van haar specifieke condities het meest voor de
hand liggend besluit te formuleren en uit te voeren.
4.3. Mogelijkheden voor werkgelegenheid
De twee hoofddoelstellingen van het Eilandelijke Visserijbeleidsplan 2001 zijn volgens
het rapport Eind-evaluatie Visserijbeleidsplan 2001 niet bereikt, door diverse oorzaken en
om velerlei redenen. De doelstellingen waren:

handhaven van de werkgelegenheid in de traditionele artisanale visserij

opzetten van een semi-industriële visserij op Curaçao
Mogelijkheden om te komen tot behoud van het arbeidspotentieel in de visserij zijn o.m.:

vangen van andere vissoorten

technische verbeteringen aan boten

educatie en training

coöperatie

visserijfonds

aanzet tot visverwerking op Curaçao

Verschuiving visserij naar andere vissoorten
Een kenmerk van mensen is dat altijd de voorkeur gegeven wordt aan bepaalde
vissoorten. Hierdoor zijn vissers vaak geneigd hun energie te concentreren op de vangst
van deze specifieke soorten die traditioneel gemakkelijk afgezet kunnen worden. Door
deze werkwijze constateert men een enorme druk op de meest geprefereerde soorten
terwijl andere vispopulaties onaangeroerd blijven.
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Zo is gebleken dat twee soorten namelijk a) de flying fish en b) de inktvis in onvoldoende
mate worden benut. Voorgesteld wordt onderzoek te verrichten niet alleen naar populatie
grootte, maar ook naar de vangsttechnieken, afzetmogelijkheden, marketing en
organisatie, een integrale aanpak dus.
Technische verbeteringen aan boten
Tussen de verschillende vissershavens zijn relatief grote verschillen in CPUE (catch per
unit effort) waarden. Zoals eerder vermeld is de CPUE van de sleepvissers van St.
Michiel aanzienlijk lager dan die van de andere vissers. Dit wijst op minder efficiency
van de motor. Het verdient aanbeveling hiernaar onderzoek te laten verrichten. Helaas is
dit door gebrek aan financiële middelen op dit moment niet realiseerbaar.
Een mogelijkheid is om via het PUM programma een deskundige aan te stellen.
Weliswaar is op dit moment het PUM programma niet voor de Ned. Antillen beschikbaar,
maar mogelijk kan hierover nader overleg worden gevoerd tussen PUM Nederland en de
betrokken Antilliaanse overheidsinstantie..
Educatie en training
Voor het vangen van andere vissoorten dan de gebruikelijke zal de visser moeten worden
omgeschoold. Voorlichting, educatie en training zijn belangrijk. Onderwerpen zoals
vangsttechnieken, verwerken, kwaliteits handhaving en afzetmogelijkheden dienen aan
de orde te komen. Essentieel is dat de visser ervan doordrongen moet zijn dat hij
deelneemt aan een veranderingsproces.
Wil een semi-industriële visserijsector op Curaçao goed gedijen, dan zal het personeel
hierop moeten zijn voorbereid, technisch maar ook sociaal-cultureel.
Coöperatievorming
Een coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden,
door overeenkomsten met hen af te sluiten. Bij de coöperatie mag winst worden
uitgekeerd aan de leden.
Een coöperatie stelt individuen in staat zaken te realiseren die normaliter niet tot de
mogelijkheden zouden behoren. Deze waarheid is meestal voldoende doorgedrongen tot
aspirant coöperatieleden. Doel is om de ‘bedelmentaliteit’ te doorbreken. Men staat
sterker met een eigen kas. Waarom coöperaties echter weinig succesvol zijn, heeft vaak
met andere factoren zoals, vertrouwen en coöperatiestructuur te maken. Niet zelden is
voorzitter eveneens penningmeester.
Deze constructie laat de mogelijkheid voor ontoelaatbare handelingen helemaal open. Als
leden reeds bij andere organisaties geconfronteerd zijn met dit soort ervaringen dan
zullen zij heel vaak de kat uit de boom bekijken. De wijze waarop coöperaties
gestructureerd zijn geeft ook redenen tot bezorgdheid. De beslissingen vinden langs
hiërarchische weg plaats en bieden weinig mogelijkheden voor een integrale aanpak
waarbij leden mede beslissingsbevoegdheid verkrijgen. Sociaal, maatschappelijk en
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culturele achtergronden van vissers dienen ongetwijfeld in acht genomen te worden,
wenst men een gezonde organisatie uit de grond te stampen.
Vissers zijn individuele ondernemers en dienen als zodanig benaderd te worden. Als zij
zich niet roeren zijn er geen grote problemen. Indien echter omstandigheden zich
voordoen die hun voortbestaan bedreigen, dan zal hiervan op onnavolgbare wijze
melding worden gemaakt.
Binnen de coöperatie zullen scholing en training verzorgd moeten worden. Kortom
educatie zal een van peilers zijn waarop de coöperatie gestoeld zal zijn. Een gebied dat
continu rede geeft tot bezorgdheid is de contributie bijdrage. Op het vlak van de
contributie zal geen concessie gedaan mogen worden. Gedifferentieerde contributie
oftewel contributie naar vermogen zal overwogen moeten worden.
Instelling Visserijfonds
Sinds 1998 bestaat een convenant tussen de Nederlandse Antillen en AVATUN voor de
tonijnvangst door een 14-tal Venezolaanse visserschepen in de EFZ van de Ned. Antillen.
Dit convenant is eind 2005 niet verlengd, in afwachting van nadere onderhandelingen.
AVATUN betaalde ca. ANG 200.000,-- per jaar voor de vislicenties.
De Spaanse Albacora groep vist onder Antilliaanse vlag sinds 1996. Er werden geen
vislicenties betaald. Eind november 2002 is een MOU tussen het Antilliaanse Ministerie
van E.A.Z. en Albacora S.A. ondertekend omtrent onderzoek visbestanden, het instellen
van een zg. Visserijfonds voor financiering van de nodige maatregelen ter verbetering
van de lokale visserijsector, e.e.a. conform de ICCAT en andere internationale verdragen.
Albacora was bereid een bijdrage (ad ANG 1 miljoen) te storten in dit fonds, als
afkoopsom van de niet betaalde vislicenties van de voorgaande jaren. Aangezien de Ned.
Antillen echter sinds 2003 geen lid meer was van de ICCAT is bedoelde MOU niet
geïmplementeerd. In 2004 zijn de Albacora schepen omgevlagd naar Panama. In 2007
hebben de Nederlandse Antillen de coöperating lidmaatschap-status verkregen. Nu varen
weer twee Albacora schepen onder Antilliaanse vlag., naar verwachting zullen meer
schepen omgevlagd worden naar N.A. Het is nu zaak om de MOU van Albacora te
ondertekenen.
Voorts verdient het aanbeveling om de gelden verkregen uit visvergunningen/licenties in
een aparte fonds, de Visserijfonds, te storten, ten behoeve van de visserijsector. Hiermee
kunnen diverse maatregelen ter verbetering van de werkgelegenheid in deze sector
worden gefinancierd. Een eerste storting zou kunnen bestaan uit een bedrag ad ANG
1,200,000.--, gebaseerd op (historische) jaarbetaling van AVATUN ad ANG 200,000,-en afkoopsom Albacora ad ANG 1,000,000.--.
In de Visserijlandsverordening 1991 zijn bepalingen omtrent visvergunningen incl.
licentiebedragen nader bepaald (art. 12). De Directie Economische Zaken is bezig met het
berekenen van nieuwe visvergunningleges, vergelijkbaar met die voor tonijnschepen
elders (zie ook Bijlage3).
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Aanzet tot visverwerking op Curaçao
In de EFZ van de Nederlandse Antillen worden door buitenlandse visserboten veel tonijn
gevangen. AVATUN schat dat jaarlijks 1000 – 1500 mt tonijn in de Antilliaanse wateren
wordt gevangen. Volgens het convenant echter mogen de boten echter niet aanlanden
voor verdere verwerking, uit vrees voor concurrentie met de lokale vissers.
Niettemin lijkt het verwerken van tonijn op bijv. Curaçao zeer zeker haalbaar. Een nadere
haalbaarheidsstudie zal dit moeten uitwijzen. Opgemerkt wordt dat AVATUN bereid is
een dergelijke studie te laten uitvoeren.
De eerste stappen zijn onzerzijds gezet om te onderzoeken of een tonijn verwerking op
Curaçao een realistische optie zou zijn. Hierover zijn gesprekken gevoerd met
Nederlandse en Curaçaose ondernemers, gezondheidsinspectie N.A. en LVV. Een
mogelijke aanlandingspunt is de nieuw te bouwen Vissershaven Piscadera. Dit project
wordt nu aanbesteed. De doelstelling zoals geformuleerd in de goedkeuring van USONA
voor dit project luidt:
Het project heeft ten doel de inkomsten voor de visserijsector, de MKB-sector en
de toeristische sector te vergroten door het realiseren van voldoende kwalitatief
hoogwaardige ligplaatsen en faciliteiten voor vissersschepen op een centrale
locatie in de Piscaderabaai.
Het bouwen van koelfaciliteiten op Piscadera past binnen de bovenaangehaalde
projectdoelstelling. Het vis verwerken bestaat in eerste instantie uit de volgende stappen:
Aanlanden – opslag in koelruimten – transport naar visverwerking- schoonmaken –
versnijden – verpakken – export (verse tonijn). In een later stadium kan de stap fileren
worden ingevoerd. Op het terrein van de vissershaven Piscadera dienen hiervoor
koelfaciliteiten te worden geïnstalleerd. Deze faciliteiten zijn ook bestemd voor opslag
van de lokale visvangsten. Hiermede wordt tegelijkertijd ook de kwaliteit van de lokale
visvangsten gewaarborgd. Na transport in koelwagens wordt de vis verder bewerkt voor
exportverzending. De betrokken Curaçaose ondernemer is reeds vertrouwd met de hoge
kwaliteitseisen, die worden gesteld aan im- en export van vis, vlees, agrarische produkten,
voedsel en etenswaren. De beschikbare faciliteiten voor de tonijnverwerking behoeven
slechts een kleine aanpassing.
Het feit dat Curaçao een dagelijkse verbinding heeft met Nederland is uniek in de regio,
waardoor vers tonijn kan worden aangeboden vanuit Curaçao. Gezien de alsmaar
toenemende vraag naar vers tonijn is dit een unieke kans voor Curaçao om
werkgelegenheid te creëren en deviezen te genereren. Ook een Nederlands bedrijf is
geïnteresseerd in deze opzet. Om een indruk te verkrijgen van de macro-economische
effecten van een dergelijke visverwerkingsproject is in Bijlage 4 een verkenning hiertoe
gegeven.
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Fig. 5 Algemeen overzicht Vissershaven Piscaderabaai
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5. Wat is nu nodig?
J.J. Zeeberg en C. Laban

5.1. Aanpassing wet- en regelgeving
Binnen de bestaande wet- en regelgeving van de Nederlandse Antillen en Aruba is ten
aanzien van visserij behoefte aan:

een kernbepaling waarin doelstelling en maatregelen zijn vastgelegd om te voldoen
aan de internationale verplichtingen (‘commitments’).

De Maritieme Landsverordening van 2 maart 2007 biedt de bestaande wet- en
regelgeving voor het verlenen van visserijtoegang aan buitenlandse schepen. (De
wijzigingen van de Visserij Landsverordening die deze mogelijkheid bieden zijn
opgenomen in de Maritieme Landsverordening).

De uitwerking en invoering van het benutten van internationale vislicenties dient in
een landsbesluit en ministeriële beschikking te worden vastgelegd;

Het is niet duidelijk of de bestaande wet- en regelgeving van Aruba en de
Nederlandse Antillen een verplichting bevat om vangsten van ICCAT soorten te
rapporteren aan de betreffende overheidsinstanties, maar indien dit niet het geval is
dan dient hierin te worden voorzien.

Aangezien grensoverschrijdende visbestanden (tonijn) voorkomen in de maritieme
zones van de BES-eilanden zal Nederland kuststaat worden voor ICCAT. De vraag
is daarbij of het GVB van toepassing wordt op de BES eilanden. Nederland is als
lidstaat van de EU gebonden aan de doelstellingen van het GVB
(ecosysteembenadering, voorzorgsprincipe).

Voor de toepassing van de Visserijlandsverordening zullen de besturen van de
nieuwe landen dienen te worden aangewezen als de bevoegde instanties voor
regelgeving en vergunningverlening in de EVZ (straks EEZ). De samenstelling van
de Visserijcommissie dient te worden aangepast conform de Maritieme
Landsverordening. Op dit moment zijn vertegenwoordigers van alle 5 eilanden lid
van de Visserijcommissie. De commissie beoordeelt de visbestanden en geeft
namens het Ministerie van EZ visvergunningen uit. De beoogde
‘Rijksvertegenwoordiger’ zou voor de BES eilanden een belangrijke rol kunnen
spelen, ondersteund door een kleine cel van deskundigen.
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5.2. Centralisatie van diensten
Diensten die voor alle eilanden wenselijk zijn of van kracht blijven na de staatkundige
veranderingen zijn: de Kustwacht, Meteorologische Dienst, het scheepsregister, maar ook
de diensten van VOMIL (Saba bank website), DCNA, Carmabi. Een terugkerende vraag
is in hoeverre de databanken van DCNA en Carmabi (in opdracht van VOMIL)
aangesloten kunnen worden. Een centrale databank voor de Dutch Caribbean kan in de
behoefte van alle gebruikers voorzien. Voorkomen moet worden dat werk dubbel gaat
worden uitgevoerd.
Om de effectiviteit van bestuurlijke beslissingen te garanderen is er ten aanzien van het
maritiem beheer een betere samenhang nodig tussen het beleid en uitvoering
(handhaving). Dit betekent, met betrekking tot vergunningen, een eenduidige, voor alle
eilanden geldende regelgeving (bijvoorbeeld wat betreft soortomschrijving en
minimummaten van te vangen soorten). Voor beleid en handhaving is een betere
kennisdeling noodzakelijk. De resultaten van inspecties van de Kustwacht zouden sneller
beschikbaar moeten zijn om een volledig beeld te geven van de visserijactiviteiten in de
Dutch Caribbean. Omgekeerd heeft de Kustwacht behoefte aan kennis van het mariene
habitat om de regelgeving goed te kunnen interpreteren. Ook is het beleid op Curaçao
nog niet eenduidig. Vergunningverlening en handhaving ten aanzien van verstoring of
vervuiling van de koraalomgeving, door hotels, bouwactiviteiten, bewoning (riolering),
en (duik)toerisme is niet goed geregeld.
5.3. Aanpassen ruimtelijke ordening
De hemelsbrede afstand tussen schuilplaatsen en leefgebieden varieerde van 4 tot 171
meter voor individuele vissen. De afstanden waarover deze vissen (grommers en
snappers) bewegen zijn dus klein, maar biologisch zeer relevant in baaien zoals het
Spaanse Water, met een kleinschalig mozaiek van leefgebieden Dit laat zien dat
effectieve beschermde gebieden niet noodzakelijk heel uitgesterkt hoeven te zijn. In
dichtbevolkte gebieden zoals rond het Spaanse Water is belangrijk dat
beschermingsmaatregelen de ecologische netwerken in stand houden. Het gebied wordt
nu in hoog tempo bebouwd en grote delen van zeegrasvelden en mangroves moeten
wijken voor bijvoorbeeld havens en woningen. Als Curaçao een gezonde populatie van
yellowtail snappers (en ten minste tien andere commercieel belangrijke soorten) wil
behouden is bescherming van het koraalrif niet voldoende2.
Een algemene maatregel om te komen tot bescherming van belangrijke kustmilieus is de
instelling van gebieden waarbinnen geen ontwikkeling, bebouwing etc., is toegestaan.
Ruimtelijke ordening, dus de toewijzing van bepaalde gebieden aan bepaalde functies
(zoals wonen, werken, recreatie, industrie), bepaalt uiteindelijk het succes van integraal

2

Verweij, M.C. 2007. Habitat linkages in a tropical seascape. The use of mangrove and seagrass
habitats by juvenile reef fishes and their migration to the coral reef. Ph.D. thesis Radboud
Universiteit Nijmegen.
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kustbeheer. Een goed beheerplan vertaalt zich dus altijd in een goed plan voor de
ruimtelijke ordening.
De bescherming van koraalgebieden vraagt om maatregelen als afvalwaterbehandeling en
zorg bij irrigatie van gebieden om bodemerosie tegen te gaan. De eilanden herbergen een
aantal diffuse bronnen van waaruit op het mariene milieu wordt geloosd, zoals
ontziltingsinstallaties, raffinage, aquacultuur, en rioolwater uit de toeristenindustrie. De
vrije uitstoot vanuit het Schottegat, vernietiging van het habitat in het Spaanse Water zijn
voorbeelden van falend beleid, met bouwactiviteiten langs de kust op minder dan 50 m
van de laatste relatief ongeschonden koraalriffen van Curaçao.

Fig. 6. Spaanse Water (uit Verweij 2007)

5.4. Informatiebeheer
Een doeltreffende, efficiënte en gecoördineerde beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering,
beheer, administratie, onderzoek en publiekbewustzijn betreffende de Nederlandse
Antillen heeft overzichten van relevante data en een effectieve gebruikersvriendelijke
toegankelijkheid nodig. Dit kan worden bereikt door het verbeteren van de
overzichtelijkheid, beschikbaarheid, uitwisseling en online toegankelijkheid van data en
informatie van de EEZ. Er is dus toegankelijkheid en uitwisselbaarheid benodigd van:
-Wetenschappelijke kennis, ervaring en expertise
-Kwalitatief verantwoorde data en informatie
-Beschikbaarheid van een gebruiksvriendelijke infrastructuur voor de uitwisseling van
data en informatie.
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Instellingen zoals de Meteorologische Dienst Nederlandse Antillen (MDNA), Carmabi,
VOMIL en in Nederland TNO, bezitten een grote hoeveelheid data en informatie. Er is
echter onvoldoende inzicht en overzicht m.b.t. welke andere organisaties data van een
bepaalde data categorie in hun bezit hebben, de kwaliteit van de data en de
beschikbaarheid ervan.
Deze grote hoeveelheden informatie zijn niet op overzichtelijke en toegankelijke manier
via een website beschikbaar voor elke eindgebruiker. Er is een bestaande database
beschikbaar die op een snelle en eenvoudige manier geschikt kan worden gemaakt voor
de Nederlandse Antillen. Een voorstel voor de opzet en kosten van een databank is
beschikbaar.

USA
Database

CARIBBEAN
Database

Database

Database
Database
Dutch Caribbean
Data & Information
Infrastructure
System

Database

Database

Database

SOUTH
AMERICA

Fig. 7 Schermbeelden Databank

Ten behoeve van de beleidsvorming en beleidsuitvoering m.b.t. de EEZ, evenals de
hiertoe ondersteunende onderzoeken, is een overzicht en gemakkelijke toegankelijkheid
tot relevante data (inclusief tot thematische kaarten gegenereerde data) en informatie
benodigd.
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Gezien de gebruiksfuncties van de zee: scheepvaart, visserij (commerciële visserij,
visgronden, kinderkamers), toerisme, zandwinning, olie-industrie, pijpleidingen en
telecommunicatie, kustverdediging, Integrated Coastal Zone Management en het mariene
ecosysteem zijn data en informatie van verscheidene categorieën benodigd:
- Milieudata van het ecosysteem en de kustzone.
- Socio-economische data.
- Ruimtelijke data, zoals boeien, locaties van olie/gas exploitatie platforms en
exploratievelden, scheepvaartroutes, locaties van pijpleidingen en telefoonkabels,
visgronden en viskinderkamers, locaties van zand en grindwingebieden, recreatie en
toeristische locaties en eventueel andere relevante ruimtelijke data.
- Meteorologische data.
- Fysische en chemische oceanografische data.
- Economische data en informatie, bijvoorbeeld m.b.t. scheepsbewegingen, ongelukken
(olievervuiling, dumpen van gevaarlijke lading), visvangsten, voorkomende vissoorten,
olieproducties en potentiële hoeveelheden, toerismecijfers en andere relevante
economische data en informatie.
- Recreatie data met betrekking tot zee en kustzonetoerisme.
- Satellietgegevens (remote sensing).

Fig. 8 Typische dwarsdoorsnede land – zee

- Geologische data.
Laaggelegen gebieden met oplopende kusten lopen bij het optreden van vloedgolven
gevaar voor overstroming en beschadiging van de kustzone. Vloedgolven (tsunami’s)
kunnen ontstaan door een aantal factoren. Een ervan is de sterk toegenomen
stormfrequentie de afgelopen decennia. Andere oorzaken kunnen zijn: onderzeese
vulkanische activiteit, afglijding van onderzeese hellingen, of onderzeese aardbevingen
door verschuiving van actieve plaatranden.
- Wetgeving en juridische regelgeving m.b.t. de zee en haar gebruiksfuncties.
- Overzicht van de (nationale en internationale) private en publieke researchinstituten,
NGO's en belangenverenigingen die hun werkterrein op de eilanden en in de kustzones
hebben.
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5.5. Uitwerking visserijbeleid
Investeringen. Om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen bij het benutten van de
visbestanden in de EVZ van de Nederlandse Antillen en Aruba zijn aanzienlijke
investeringen vereist, Alleen al het voldoen aan de handhavingsverplichtingen impliceert
aanzienlijke investeringen, onder meer voor voldoende opgeleide medewerkers en voor
het benodigde materieel (schepen, computers, VMS radar etc.). Voor visserijonderzoek
waarop het beleid kan worden ontwikkeld (TACs) is behoefte aan voldoende opgeleide
medewerkers en materieel (schepen, computers etc.), samenwerking met buurlanden
(Venezuela).
Verdragsorganisaties. Organiseren formele deelname aan internationale
verdragsorganisaties, tegengaan IUU visserij en omvlaggen. Om semi-industriële visserij
in de EVZ rond Curaçao en Bonaire te kunnen toestaan, inkomsten te genereren uit
licenties en evt. visverwerking/export is het noodzakelijk te voldoen aan de
randvoorwaarden van internationale verplichtingen. Daarvoor is behoefte aan een
visserijbeleidsplan w.o. bestandsonderzoek, samenwerking, en databeheer.
Samenwerking. Organiseren samenwerking Nederland en eilandelijke
visserijcommissie(s). Wat is hierin het gezichtpunt van Curaçao en wat het gezichtspunt
van de andere eilanden? Wat wordt er verwacht van de LNV Directies Vis en Natuur?
Uitvoeringsinstantie. Er is behoefte aan een overheidsstichting die namens de overheid
het beleid uitvoert en de visserij in de EVZ en de internationale wateren beheert;
vergunningen verstrekt; inkomsten beheert en aanwendt ten behoeve van de lokale
visserij (‘visserijfonds’).
De nieuwe Maritieme Verordening biedt mogelijkheden om visserijlicenties te koppelen
aan bedragen. Over de hoogte van de licentiebedragen wil het Ministerie van EZ snel
helderheid.
Het lijkt redelijk dat inkomsten uit visvergunningen van Venezolaanse schepen die vissen
in de EFZ van Curaçao en Bonaire gelijkelijk verdeeld worden. Minder duidelijk is op
welke wijze het scheepsregister aan het visserijfonds kan bijdragen. Na de
herstructurering van de Nederlandse Antillen zal naar alle waarschijnlijkheid het
scheepsregister van de Directie Scheepvaart gevestigd blijven te Curaçao. Over verdeling
van inkomsten uit het vlagregister en inkomsten uit internationale vislicenties zal een
besluit moeten volgen.
Organisatie vissers. Door organisatie van vissers in een visserijcoöperatie kunnen vissers
profiteren van subsidies en leningen uit het visserijfonds om materieel te verbeteren in
het belang van export of verbetering faciliteiten om productie te verhogen.
Feasibility study visverwerking. Om de haalbaarheid van een visverwerkingsbedrijf op
Curaçao te onderzoeken dient een feasibility studie te worden uitgevoerd, rekening
houdend met toelevering door de Venezolanen, exportmogelijkheden (LGO-regeling)
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naar Europa, en mogelijk brandstofvoordeel (inbrengen bij Venezolaanse Regering
+AVATUN).
Gebiedsbescherming. Om het economisch belang van de artisanale visserij te behouden
(werkgelegenheid) is aanpak noodzakelijk van overbevissing en schadelijke vismethoden.
Een maatregel zou kunnen zijn het instellen van beschermde gesloten gebieden
(bescherming koraal). Daarvoor is behoefte aan een kustbeheerplan.
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Bijlage 1. Wetenschappelijk onderzoek en databanken
Als grondslag voor het opstellen van wet- en regelgeving en beleid van het Caraïbische
deel van het Koninkrijk is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het
verzamelen en opslaan van data noodzakelijk. Op deze vlakken lijken er aanzienlijke
tekortkomingen te zijn, onder meer een gebrek aan expertise. Voor de Nederlandse
Antillen en Aruba is een grote hoeveelheid waarnemingsdata en meer algemene
informatie beschikbaar. Het beheer van de mariene omgeving is gebaat bij een goed
beheer van deze gegevens, de kwaliteit van de data, de bronhouders en de
beschikbaarheid. Ook voor de Dienst LVV is verbetering van data-inwinning en -opslag
een prioriteit. In de periode 2001-2006 is door de Dienst LVV gewerkt om het
databestand visserij te ordenen en te actualiseren. Belangrijke toeleveranciers en
bronhouders voor de data infrastructuur zijn op dit moment de Dienst LVV, de
Meteodienst, Carmabi, en Conservation International.
Om de huidige, verbrokkelde kennis te benutten en nieuw te winnen informatie - zoals
bestandsonderzoek - beschikbaar te maken, is er behoefte aan een regionale datadienst.
Deze zal de leemtes in de kennis zichtbaar maken en beheerders een snel overzicht
bieden volgens moderne GIS (geografisch informatie systeem) instrumenten, van
soortenassemblages en -verspreiding, met daarbij de abiotische karakteristieken van de
zeebodem. Gebieden met een bijzondere ecologische waarde of kwetsbaarheid voor
vervuiling of bijvoorbeeld het ankeren van schepen kunnen op deze manier worden
afgebakend. Zogeheten ‘habitatkaarten’ vormen ook de basis voor het aanwijzen van
gebieden met een bijzondere of beschermde status op de Noordzee. Behalve ten behoeve
van habitatanalyse en het verstrekken van voor de visserij relevante informatie is een
groot aantal toepassingen denkbaar. Voor een beheerder is een overzicht belangrijk van
bronnen van waaruit op het mariene milieu wordt geloosd.
De verplichtingen onder artikelen 61 en 119 van het VN Zeerechtverdrag om gebruik te
maken van het beste beschikbare wetenschappelijke onderzoek, waar passend door
samenwerking met relevante internationale organisaties, is hierboven al genoemd. De VN
Visbestandenovereenkomst bevat daarnaast veel meer specifieke verplichtingen tot het
gebruiken van data en het doen van wetenschappelijk onderzoek.3 Een Cooperating NCP
bij ICCAT moeten verschaffen:
a) where available, data on its historical fisheries in the Convention area, including nominal
catches, number/type of vessels, name of fishing vessels, fishing effort and fishing areas;
b) all the data that Contracting Parties have to submit to ICCAT based on the
Recommendations adopted by ICCAT;
c) details on current fishing presence in the Convention area, number of vessels and vessel
characteristics and;
d) information on any research programs it may have conducted in the Convention area and
the information and the results of this research.
3

Molenaar, E.J., Soons. A.H.A. & J.J. Zeeberg. Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Directie Natuur, 1 april 2008, 98 pp.
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De opzet van visserijbeheer volgens de niet-juridisch bindende FAO Code of Conduct for
Responsible Fisheries voorziet in de uitvoering van regelmatig bestandsonderzoek en
instelling van beschermde zeegebieden (bijv. kraamkamers, koraalriffen en
schildpaddenbroedgebieden) ter behoud van mariene biodiversiteit. De hoeveelheid te
vangen vis dient te worden bepaald op basis van wetenschappelijke gegevens
(voorkomens, soorten, voortplanting, etc.). Uitgaande van deze gegevens wordt de
hoeveelheid te vangen vis per soort, gebied en/of tijdsperiode bepaald. Vergunningen
voor visserij of exploitatie anderzijds kunnen dan worden verstrekt per schip, per periode
en per gebied.
Wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van uitgebreide onderzoeksprogramma’s en
langjarige waarnemingen ontbreken, kunnen wetenschappelijke waarnemingen toch
voorzien in een adaptief beleid. Adaptief beleid, op basis van een verschuiving in de
lengte-leeftijd relatie van de vis of simpelweg de constatering dat een bestand lijkt af te
nemen, kan onder alle omstandigheden aan de basis van visserijbeheer staan. De
ecologische functionaliteit van de kustzone of zeegebied dient daarbij maatgevend te zijn.
Het internationale recht bevat momenteel geen algemeen aanvaarde definitie van het
begrip ‘beschermd zeegebied’ (‘marine protected area’ - MPA). Onder de algemene
definitie vallen in feite alle zeegebieden en ‘particularly sensitive sea area’s’ (PSSA)
waaraan een bijzondere bescherming is verleend voor verschillende doelstellingen. Dit
kan variëren van gebieden die tijdelijk of permanent zijn gesloten voor één menselijke
activiteit tot gebieden die geheel of gedeeltelijk gesloten zijn voor alle of de meest
schadelijke menselijke activiteiten (zeereservaten).
IUCN categorieën MPA’s
Categorie Ia
Categorie Ib
Categorie II
Categorie III
Categorie IV
Categorie V

Categorie VI

Strict Nature Reserve:
protected area managed mainly for science
Wilderness Area:
protected area managed mainly for wilderness protection
National Park:
protected area managed mainly for ecosystem protection and recreation
Natural Monument:
protected area managed mainly for conservation of specific natural features
Habitat/Species Management Area:
protected area managed mainly for conservation through management intervention
Protected Landscape/Seascape:
protected area managed mainly for landscape/seascape conservation and
recreation
Managed Resource Protected Area:
protected area managed mainly for the sustainable use of natural ecosystems

Contourplan maritiem beheer

32

Bijlage 2. Overzicht van rechten en plichten in de EEZ
Inleiding: het internationale recht
De Nederlandse Antillen en Aruba hebben relatief grote zeegebieden: in totaal ongeveer
92.000 km2 (ter vergelijking is Het internationale recht van de zee geeft aan welke
overheden (Staten) waar op zee bevoegd zijn en tot wat. Bepalend daarvoor zijn de
verschillende rechtsmachtgebieden op zee die het internationale recht kent. De
betreffende regels zijn grotendeels regels van internationaal gewoonterecht
(ongeschreven recht, nog steeds een zeer belangrijke rechtsbron in het internationale
recht) en daarom verbindend voor alle landen. Daarnaast zijn zij neergelegd in, het
Verdrag van de Verenigde Naties van 1982 betreffende het recht van de zee, dat in 1994
in werking is getreden en waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. Het verdrag is
van kracht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, nu de Staten de Landsverordening
Maritiem Beheer hebben aangenomen.4
Op zee worden drie categorieën rechtsmachtgebieden onderscheiden:
1. Gebieden onder de soevereiniteit (de volledige rechtsmacht) van de kuststaat
2. Gebieden onder functionele, beperkte rechtsmacht van de kuststaat
3. De zeegebieden daarbuiten, waar kuststaten geen rechtsmacht mogen uitoefenen
De rechtsmachtgebieden, die kuststaten bezitten of kunnen instellen, worden steeds
gemeten in afstanden vanuit de kust uit de basislijn, meestal de laagwaterlijn langs de
kust, maar in bijzondere gevallen kan het volgens de regels van het internationale recht,
een getrokken rechte basislijn zijn, bijvoorbeeld over de monding van een baai.
De gebieden onder de soevereiniteit van de kuststaat zijn:
1. de zogeheten maritieme binnenwateren, dat zijn alle met de zee in open verbinding
staande wateren die aan de landzijde liggen van de basislijn
2. de zogeheten archipelwateren, dat zijn de wateren gelegen binnen de door een
archipelstaat getrokken archipelbasislijnen
3. de territoriale zee (TZ), het zeegebied dat zich uitstrekt tot maximaal 12 zeemijlen uit
de basislijn.
In de territoriale zee hebben kuststaten, op grond van hun soevereiniteit, vrijwel
dezelfde bevoegdheden als op het land, met als belangrijkste uitzondering het recht van
onschuldige doorvaart voor schepen onder alle vlaggen. Dat houdt in dat schepen altijd
het recht hebben om door de territoriale zee te varen, mits ze zich houden aan de
voorschriften die de kuststaat mag vaststellen in overeenstemming met het internationale
recht.

4

Soons, A.H.A. 2007. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, 1
maart 2007; Molenaar, E.J., Soons. A.H.A. & J.J. Zeeberg. Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Natuur, 30 juli 2008. TNO 2008-U-R0798/B, 98 pp.
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De zeegebieden onder functionele, beperkte rechtsmacht liggen voorbij de territoriale zee.
Deze omvatten de zogeheten aansluitende zone (AZ), die zich uitstrekt tot maximaal 24
zeemijlen uit de basislijn, waarin de kuststaat op de terreinen van volksgezondheid,
belastingen, douane en immigratie mag optreden. Het Koninkrijk heeft onlangs voor
Aruba en de NA een AZ ingesteld.
Een tweede zeegebied onder functionele rechtsmacht is het continentaal plat (CP): de
zeebodem en ondergrond voorbij de territoriale zee tot in elk geval 200 zeemijl uit de
basislijn. Met betrekking tot het continentaal plat bezit de kuststaat volledige rechtsmacht
specifiek en uitsluitend ten behoeve van de opsporing en winning van de minerale
rijkdommen (met name olie en gas) en de zogeheten sedentaire soorten, de levende
rijkdommen op de zeebodem.
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Het belangrijkste zeegebied onder functionele rechtsmacht is de exclusieve economische
zone (EEZ), ook een gebied tot maximaal 200 zeemijl uit de basislijn. In dit gebied
bezitten kuststaten de bevoegdheid om voorschriften vast te stellen voor de opsporing en
winning van alle natuurlijke rijkdommen, zowel de levende als de niet-levende, voor het
plaatsen en gebruiken van kunstmatige eilanden en installaties en voor het uitvoeren van
wetenschappelijk zee-onderzoek, en bescherming van het zeemilieu.
In een aantal gevallen hebben kuststaten nog geen EEZ ingesteld maar slechts een
visserijzone. Dit betreft o.a. de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betekent dat nog
geen gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheden op het terrein van de bescherming
van het zeemilieu, maar uitsluitend van die met betrekking tot de opsporing en
winning van de levende rijkdommen van de 200-mijlszone. De al eerder genoemde
Landsverordening Maritiem Beheer zal het mede mogelijk maken dat ook de NA binnen
afzienbare tijd een EEZ zullen instellen.
De zeegebieden voorbij de EEZ, buiten de rechtsmacht van kuststaten omvatten:
1. de volle zee, de waterkolom voorbij de 200 mijlszone. Hier bestaat de vrijheid van de
volle zee, waaronder de vrijheid van scheepvaart en van visserij
2. het internationale zeebodemgebied, de zeebodem en ondergrond voorbij het
continentaal plat die voor wat betreft de opsporing en winning van de minerale
rijkdommen onder beheer staat van een internationale organisatie, de Internationale
Zeebodem Autoriteit (gevestigd te Kingston, Jamaica).
De zeegebieden onder de rechtsmacht van kuststaten, die zich tot 12, of 24 of 200
zeemijl kunnen uitstrekken, hebben vaak een grensafbakening met buurstaten,
zeker in het Caribische gebied waar vrijwel overal landen zich minder dan 24 of 400
zeemijl van een buurland bevinden. Deze grenzen worden meestal vastgelegd in een
verdrag. Voor deze zeegrensafbakening kent het internationale recht regels die er op neer
komen dat voor de TZ in beginsel de middellijn moet worden aangehouden, en dat voor
het CP en de EEZ een billijke verdeling dient te geschieden, waarbij overigens de
middellijn veelal het uitgangspunt vormt maar die meer of minder wordt aangepast, al
naar gelang de bijzondere geografische omstandigheden.
Rechten en plichten van staten met betrekking tot natuurbescherming op zee
Plichten
Bepalingen van het VN Zeerechtverdrag verplichten de partijen het mariene milieu te
beschermen en in stand te houden (art. 192). In het bijzonder dienen zeldzame en fragiele
ecosystemen en de habitats van uitgeputte en bedreigde species te worden beschermd (art.
195 (4)). Staten dienen alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zeevervuiling tegen
te gaan (art. 194).
Het Verdrag inzake Biodiversiteit uit 1992 (van kracht voor de NA en Aruba) verplicht
de partijen tot bescherming van de biodiversiteit binnen hun territoir en
rechtsmachtgebieden op zee en verwijst zelfs specifiek daartoe naar het instellen van
beschermde gebieden voor de instandhouding van bedreigde habitats en ecosystemen.
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Onder het Biodiversiteitverdrag is een speciaal programma ontwikkeld voor de
instandhouding van mariene biodiversiteit en daarin speelt het instellen van beschermde
zeegebieden, zowel in gebieden onder de rechtsmacht van kuststaten als in volle zee, een
belangrijke rol.
Tenslotte is er voor het Caribische gebied een regionaal regime voor de bescherming van
het zeemilieu, onder het Verdrag van Cartagena de Indias van 1983. Het Koninkrijk is
hierbij partij voor Aruba en de NA. In het kader van dit verdrag werd in 1990 een
aanvullend Protocol aangenomen inzake Speciaal beschermde gebieden en in het wild
levende dieren. Dit Protocol, van kracht sinds 2000, bevat een uitvoerige regeling voor de
instelling van beschermde gebieden, hoewel meer een opwekking is dan een specifieke
verplichting.
Rechten of bevoegdheden
Maatregelen tot milieu- en natuurbescherming in de territoriale zee mogen door de
kuststaat worden genomen, als uitvloeisel van zijn soevereiniteit, mits het recht van
onschuldige doorvaart gewaarborgd blijft. De doorvaart van schepen onder vreemde vlag
geheel verbieden mag niet. Wel mogen speciale routes worden voorgeschreven voor
doorvaart. Ook is het instellen van een totaal lozingsverbod (dat verder gaat dan de
internationaal aanvaarde voorschriften op dit punt) mogelijk. Er mogen geen technische
voorschriften voor wat betreft bouw, bemanning en uitrusting van schepen die verder
gaan dan de algemeen aanvaarde internationale normen door de kuststaat worden
uitgevaardigd. Het instellen van een ankerverbod is mogelijk omdat het recht van
onschuldige doorvaart onder normale omstandigheden niet omvat het voor anker gaan in
de TZ.
Anders ligt het in de EEZ, omdat hier de vrijheid van scheepvaart geldt, net zoals in de
volle zee, voor zover niet nadrukkelijk aan de kuststaat bevoegdheden zijn toegekend die
daar een inbreuk op vormen. Er is geen ankerverbod mogelijk. Voor storten van afval is
de toestemming van de kuststaat nodig. Verontreiniging door de scheepvaart kan slechts
worden tegengegaan door het stellen van voorschriften die overeenkomen met en
uitvoering geven aan de algemeen aanvaarde internationale normen. De daadwerkelijke
handhaving van die voorschriften door de kuststaat tegenover vreemde schepen is echter
aan zeer beperkende voorwaarden onderhevig. Bij ernstige voorvallen van
verontreiniging kan de kuststaat een vreemd schip aanhouden en opbrengen. In alle
andere gevallen dient de kuststaat eerst te wachten tot het betreffende verdachte schip
zich vrijwillig in zijn haven bevindt, of kan de vlaggenstaat worden gewaarschuwd
hetgeen in de praktijk niet altijd effectief blijkt te zijn.
Een interessante bepaling opgenomen in artikel 211, zesde lid, van het VN
Zeerechtverdrag dat een bijzondere regeling mogelijk maakt met betrekking tot speciale
fragiele gebieden in de EEZ. Deze kunnen op voorstel van de kuststaat door de bevoegde
internationale organisatie als zodanig worden aangewezen en de kuststaat mag dan
additionele voorschriften stellen aan het internationale scheepvaartverkeer. De bevoegde
internationale organisatie is de Internationale Maritieme Organisatie - de IMO - een
gespecialiseerde organisatie van de VN te Londen. Van deze mogelijkheid is tot nog toe
geen gebruik gemaakt.
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Daarnaast bestaat onder het MARPOL verdrag uit 1973, het verdrag ter voorkoming
van zeeverontreiniging door schepen (de zogeheten operationele lozingen) de
mogelijkheid om, ook door de IMO, zeegebieden te laten aanwijzen waarin strengere
normen gelden dan de algemene voor operationele lozingen door schepen van olie,
chemicaliën en huishoudelijk afval. Dergelijke gebieden zijn reeds aangewezen in
verschillende delen van de wereld. Voor het (gehele) Caribische gebied is dit gebeurd
voor het huishoudelijk afval.
In plaats van expliciet op artikel 211, zesde lid, VN Zeerechtverdrag gebaseerde
gebiedsaanwijzingen heeft de IMO vooralsnog, sinds 1991, een ander concept ontwikkeld,
dat van Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs), Bijzonder Gevoelige Zeegebieden.
Staten kunnen gemotiveerde, wetenschappelijk degelijk onderbouwde voorstellen
indienen om zeegebieden als zodanig te laten aanwijzen. Er is een uitvoerige procedure
hiervoor vastgesteld, die tot nog toe 11 maal heeft geleid tot de aanwijzing van een
gebied, waarvan een in de Caribische regio, namelijk de Florida Keys. Staten kunnen
daarbij voorstellen doen voor het nemen van Beschermende Maatregelen die voor het
gebied gaan gelden, die een basis moeten hebben in de verschillende internationale
regelingen op dit terrein. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het aanwijzen van gebieden die
door de scheepvaart dienen te worden gemeden, of waar een ankerverbod geldt. De rol
van de IMO, die steeds toestemming moet geven aan ingediende voorstellen, is belangrijk
omdat met name de zeevarende landen beducht zijn voor het nemen van unilaterale
maatregelen door kuststaten die zouden kunnen leiden tot een sluipende aantasting van de
vrijheid van scheepvaart in de EEZ en de volle zee.
Bescherming Saba Bank
De bescherming van de Saba Bank (150 km2) is in eerste instantie een kwestie van
staatsrechtelijke aard, die op dit moment nogal in beweging is. Thans zijn de hier
relevante taken, bevoegdheden en plichten verdeeld over het eilandgebied Saba (beperkt
tot het gebied binnen de 12 mijl, de territoriale zee), het land de NA en het Koninkrijk.
Het gebied van de Saba Bank valt uiteen in twee delen: binnen de territoriale zee, en
daarbuiten, geheel gelegen in (straks) de EEZ (thans de visserijzone) van de NA, ten
noorden van de zeegrens met Venezuela. Overwogen zou kunnen worden om het gehele
gebied aan te wijzen als beschermd gebied als bedoeld in het Protocol inzake
Beschermde Gebieden van 1990 bij het Cartagena Verdrag.
Binnen de territoriale zee zou een scheepvaartroute kunnen worden aangewezen die
voorkomt dat schepen over dat gedeelte van de Saba Bank varen en er zou een
ankerverbod kunnen worden uitgevaardigd5.

5

Soons, A.H.A. 2007. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, 1
maart 2007; Molenaar, E.J., Soons. A.H.A. & J.J. Zeeberg. Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Natuur, 30 juli 2008. TNO 2008-U-R0798/B, 98 pp.
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Bijlage 3. Overzicht van huidige visrechten
A.
Nederlandse Antillen
Conform Landsbesluit PB. 1992, no.108 ter uitvoering van art.3 en 12 van de
Visserijlandsverordening (PB 1991, no.74)
Schip met kieuwnetten tot een maximum van 2,5 km lengte:
< 25 BRT
: nihil
25 – 50 BRT
: NAf 900,-- per jaar
> 50 BRT
: NAf 1.450,-- per jaar
Schip met drift longlines
25 – 50 BRT : NAf 3.600,-- per jaar
150 – 300 BRT
: NAf 9.000,-- per jaar
>300 BRT
: NAf 14.500,-- per jaar
Schip met ringnetten
< 800 BRT
: NAf 18.000,-- per jaar
800 – 1000 BRT
: NAf 27.000,-- per jaar
>1000 BRT
: NAf 36.000,-- per jaar
(Bron: Landsbesluit PB 1992 no. 108 ter uitvoering van de art. 3 en 12 van de
Visserijlandsverordening PB 1991 no. 74)
B.
Mozambique
Op basis van overeenkomst EU – Mozambique:
Vergoeding per gevangen ton tonijn (€ 65) en algemene vergoeding van € 250,000.—per
jaar (zg. toegangsakkoord voor de visserij door EU schepen in de wateren van
Mozambique). Voorts betalen reders een vangstvergoeding van € 35/ton en een
administratieve vergoeding variërend van € 1,680 tot €4,200/jaar, afhankelijk van de
grootte van het vaartuig, voor het verkrijgen van de licentie.
(Bron: Visserijakkoord EU-Mozambique, Document COM(2007)472; COM(2007)473)
C.
Mauritanië
Op basis van overeenkomst EU–Mauritanië
Soort vistuig
zegen
hengel
drijvende beug

Visrechten
€ 35/ton
€ 25/ton
€ 35/ton

Voorschot
€ 1.750,-- per jaar
€ 2.500,-- per jaar
€ 3.500,-- per jaar

(Bron: Partnerovereenkomst EU-Mauritanië P.B. L343 8.12.2006)
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Bijlage 4. Macro-economische effecten in de visverwerkende
sector
M. van Schaaijk (Micromacro Consultants BV)
Achtergrond
Een impuls in de visverwerkende sector zal behalve directe effecten in deze sector ook
afgeleide effecten hebben. Te denken aan de effecten op de overheidsinkomsten (hogere
belastingopbrengsten), arbeidsmarkt (minder emigratie, minder werkloosheid),
overheidsuitgaven (minder werkloosheidsuitkeringen), betalingsbalans (meer uitvoer),
deviezenvoorraad, BBP etc.
Deze effecten kunnen met behulp van een macro-economisch model worden geschat.
Voor Curaçao is er een macro-economisch model beschikbaar. Het is in 1995 ontwikkeld
door Micromacro Consultants in opdracht van en in samenwerking met medewerkers van
de Dienst Economische Zaken Curaçao (DEZ) en is sindsdien intensief gebruikt. Het
model is intussen al in 21 workshops gepresenteerd aan in totaal 597 participanten (247
verschillende personen) op Curaçao. Bij veel lezers van deze notitie zal het model bekend
zijn en anders kan men een shareware versie inclusief manual downloaden op
www.micromacroconsultants.com. Met behulp van het Curalyse model worden in deze
notitie de afgeleide macro-economische effecten uitrekenen van het visverwerkende
project, op basis van de navolgende input, aangeleverd door sector specialisten
betreffende:
1. de waarde van de extra lokale visproductie t.b.v. export en
2. idem t.b.v. importvervanging
3. de daarvoor nodige investeringen,
4 en de opbrengsten van vergunningen aan buitenlandse vissers,
dan kunnen met behulp van Curalyse en de bijbehorende koopkracht module “Antiltax”
vervolgens voor Curaçao de effecten worden berekend op BBP, betalingsbalans,
overheidsinkomsten, werkgelegenheid (direct +indirect samen), aantal huishoudens onder
de armoedegrens en andere variabelen.
Aannames
Achtergrond informatie over de economie kan worden ontleend aan de Economic
Outlook die DEZ Curaçao ieder jaar maakt en de kwantitatieve informatie in Curalyse,
voor het verleden gebaseerd op data van CBS Antillen. Het BBP per hoofd is op Curaçao
veel hoger dan in de meeste landen er omheen, maar lager dan in Nederland en ook wat
lager dan op Aruba. Er is een grote inkomensongelijkheid en er was een tekort aan
werkgelegenheid.
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Curaçao heeft een aantal jaren geleden het economisch beleid omgegooid en meer gericht
op economische efficiëntie en groei van de toeristische sector. Daar plukt men nu de
vruchten van: het aantal toeristendagen groeide in 2007 met 10% en voor 2008 wordt een
nog hoger percentage verwacht. Door deze economische groei stijgt de vraag naar
arbeidskrachten sterk, en door verhoging van de bemiddelbaarheid van de huidige
werklozen kunnen zij worden ingezet in
de toeristische sector.
Er zijn echter twee belangrijke redenen om te streven naar diversificatie, spreiding van de
export over meerdere producten. In de eerste plaats maakt de concentratie op één
exportproduct, toerisme in geval Curaçao, de economie kwetsbaar, want als er een
neergang in deze ene sector plaats zou vinden (men denke aan terrorisme, plotselinge
verdwijning van een toeristen, opengaan van Cuba) valt met het ene product toerisme,
vrijwel de hele export om. In de tweede plaats zijn niet alle arbeidskrachten geschikt voor
toerisme: iemand kan bijvoorbeeld een uitstekende medewerker in de visverwerkende
sector zijn, maar minder geschikt als ober. Door de export te diversificeren, men denke
aan de visverwerkende, wordt de economie minder kwetsbaar en wordt de kans op
emplooi voor meer verschillende groepen verbreed.
Bij de berekening van de macroeconomische effecten is uitgegaan van de volgende input,
voor het haar jaar 2010, zoals aangeleverd door de sector specialisten:
1. waarde visproductie t.b.v. export: ingaande 2010 op een 21 mln. NAG hoger niveau
2. geen importvervanging
3. investeringen in 2010 totaal 1,2 mln. NAG
4. opbrengst visvergunningen per jaar 1,2 mn. NAG
Let wel deze getallen zijn geen uitkomst van de macro-economische berekeningen, maar
juist de input daarvoor. Verder veronderstellen we bij de berekeningen dat de
importcoëfficiënten, werkgelegenheidintensiteit, effectieve belastingdruk etc. in de
visverwerkendesector gelijk zijn aan het macro-economische gemiddelde. Een
bedrijfseconomische haalbaarheidsstudie was ten tijde van het maken van deze
macroeconomische berekeningen nog niet beschikbaar.
Macro-economische effecten
De uitkomsten van de berekeningen in de navolgende tabel betreffen effecten ten
opzichte van de ontwikkelingen zonder visverwerkend project. Men ziet dat de
uitkomsten heel gering zijn vanuit macro-economisch gezichtspunt, maar dat geldt ook
voor de exportimpuls. Alle cijfers in de navolgende tabel betreffen de uitkomsten in het
scenario met exportimpuls, minus de uitkomsten in het basisscenario zonder die impuls.
Bijvoorbeeld: de export is in 2010 en volgende jaren in het scenario inclusief deze
exportimpuls 19 mln. NAG hoger dan in het basis scenario zonder die impuls. De
samenhang tussen de uitkomsten kan als volgt worden beschreven:
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De totale uitvoer komt permanent op een niveau dat 19 mln NAG hoger ligt. Daardoor
stijgt het nationale inkomen en door de toename van de beschikbare inkomens stijgt ook
de consumptie. Dat lokt op zijn beurt ook weer extra inkomen uit en extra consumptie en
de daarvoor nodige extra invoer, enz. Uiteindelijk stijgt het BBP in 2010 22 mln ANG
hoger dan anders het geval zou zijn geweest. Dat lokt extra investeringen uit (circa 10
mln.) en extra import (17 mln extra in 2010). Per saldo neemt daardoor het saldo op de
lopende rekening maar een paar miljoen NAG toe, waardoor de deviezenvoorraad 3 mln.
hoger komt. Door de gestegen inkomsten nemen de belastingopbrengsten toe, met in
totaal 8 mln extra in 2010. Verder nemen de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen af
met 0,1 mln NAG. Het aantal arbeidsplaatsen in bedrijven neemt in totaal met 140 toe. Er
komt per saldo minder emigratie en de werkloosheid daalt met 130 personen in 2010.
Verder neemt het aantal huishoudens met een laag inkomen (een netto maandinkomen
van minder dan 1375 NAG) met 70 af. Dit alles op basis van de veronderstelde input.
Mocht de exportimpuls x% hoger of lager uitvallen, dan geldt dat –binnen zekere
grenzen- ook voor de hier gepresenteerde effecten. Verder staat en valt, zoals gezegd, de
nauwkeurigheid van deze berekeningen met de nauwkeurigheid van de veronderstelling
dat de winstgevendheid, arbeidsintensiteit etc. in deze sector gelijk is aan het macroeconomisch gemiddelde.
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Bijlage 5. Dagverslagen missie LSG Curaçao
Delegatie en opdrachtgever
‘Delegatie Laban’ bestond uit Dr. C. Laban (databank en EEZ), Dr. R. Lieveld (artisanale
visserij en vorming corporaties), Dr. J.J. Zeeberg (duurzame visserij en natuurbeheer), en
Ir. M. Soleman (coördinatie).
De delegatie werd van Antilliaanse zijde gecomplementeerd door Ing. S.A. Mambi
(Directie Economische Zaken, voorzitter Visserijcommissie Nederlandse Antillen) en ing.
F. Dilrosun (Dienst LVV, secretaris Visserijcommissie, lid Kustwachtcommissie).
Opdrachtgever is mr. H.G.A. Plantijn (Directie Economische Zaken).
Maandag 11 augustus 2008
09:00-12:00 Directie EZ Aanwezig Stephen Mambi (EZ), Faisel Dilrosun (LVV),
Delegatie Laban.
Overleg over het doel van de missie – het opstellen van een contourplan waarin de
stappen staan beschreven die Curaçao zou kunnen nemen om duurzame visserij te
ontwikkelen, zowel in de kustzone (artisanale visserij) als in de EEZ (industriële visserij).
Discussie aan de hand van presentaties JJZ (duurzame visserij) en CL (natuurbeheer/F.
van der Meulen) en Dutch Caribbean Databank.
Aanleiding zijn de staatkundige hervormingen en bestuurlijke vragen over de opzet van
het marien beheer bij de BES eilanden. Randvoorwaarden daartoe zijn uiteengezet in het
juridisch rapport dat in opdracht van LNV is geschreven. Daarop volgend kan beleid voor
het beheer en de (duurzame) benutting van de mariene wateren worden geschreven.
Directie Economische Zaken van Curaçao neemt daarop een voorschot door een opdracht
uit te zetten over de haalbaarheid van duurzame visserij. Dit is een inhoudelijke proces
dat los staat van het politieke proces. Resultaten kunnen worden ingebracht om tot een
integrale benadering voor Curaçao en de BES eilanden te komen. Dit is in het belang van
beheerders en handhavers (vb. kustwacht). Ook de overige eilanden willen duurzame
visserij.
Men is het eens met de opzet dat het kustbeheer gebaseerd moet zijn op
ecosysteembenadering. FD: er is geen visserij momenteel. Venezuela vist in de AN
wateren. Vraag: wie moet aantonen dat er vis zit? Moeten we dit toelaten of niet? Er zijn
historische rechten en er is een convenant gesloten. Waar moet de staat aan voldoen?
Vraag Faisal: Tonijnvisserij. Is aan te geven wat de grootte van de bestanden is?
Antwoord JJZ: moeilijk aan te geven. Visopbrengst met longlines in de regio is het een
methode om de hoeveelheden in te schatten en trends vast te stellen.
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15:00- 15:45 Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VOMIL)/Department of Environment
& Nature (MINA), L. Buth (directeur), P. Hoetjes, E. Newton, S. Mambi, F. Dilrosun,
Delegatie Laban.
Overleg richt op het doel van de missie en inbreng van VOMIL. VOMIL heeft voor de
Saba Bank al initiatieven lopen om tot web-based services te komen:
http://www.mina.vomil.an/biodiversity/saba_bank.php
Ook staat er een opdracht uit bij Carmabi voor een biodiversiteit databank. Er is behoefte
aan financiering voor de uitvoering van een beheerplan voor de Saba Bank (PH).
Partnervorming ten behoeve van een Europese subsidieaanvraag is een mogelijkheid. CL
onderzoekt mogelijkheden voor Europese subsidies (FP7). Onderzoeksprojecten als het
hier voorgestelde blijken niet (meer) voor subsidie in aanmerking te komen. Welke
mogelijkheden zijn er voor gezamenlijk beheer en hoe kan dit worden vormgegeven
(PH)? Een EEZ Commissie?
Overwegingen:
•
Sababank vergt een specifiek beheersplan.
•
Er is aanvullend geologisch onderzoek nodig in de EEZ. Er is niet veel bekend
van de mogelijk aanwezig resources.
•
Het toekomstig beheer van de EEZ zal een gezamenlijke aanpak van de BES en
de drie andere eilanden vergen
16:00-16:45 CARMABI, A. Debrot, Stanley Criens, Delegatie Laban, S. Mambi, F.
Dilrosun
Carmabi (http://www.carmabi.org/) voert het beheer over 9 parken, waaronder sea turtle
nesting areas en een ‘marine park.’ Duurzaam beheer van de kustzone en riffen is een
randvoorwaarde voor toerisme. Daartoe is een ‘Greenteam’ van Carmabi, Toerisme,
bestuurscollege (voorzitter LVV) , en CTB (secretariaat). Uit SEI (sociaal-economisch
initiatief) fondsen is 3 M NAf beschikbaar gekomen, dat zal worden aangewend om een
visitor center en een kenniscentrum in te richten. Van VOMIL staat de opdracht om een
databank biodiversiteit in te richten met 10.000 soorten. Daarvan zijn er inmiddels 4000
ingevoerd. Verder voert Carmabi consultancy opdrachten uit voor 1200 NAf per dag (900
voor Antillen).
Directeur A. Debrot legt uit dat Carmabi een basis wil zijn en faciliteiten levert voor
onderzoekers en onderzoeksprojecten. In dat kader zijn in de afgelopen twintig jaar veel
resultaten geboekt met bezoekende onderzoekers, o.m. naar taxonomische relaties binnen
rifgemeenschappen, kraamkamerfunctie van kusthabitat, zeegrasvelden, en mangroven.
Carmabi heeft data van de overbevissing van 1950 tot 1990. Dit is gedaan aan de hand
van foto’s van vangsten waarop het verdwijnen van soorten is te zien. Fotoanalyse heeft
laten zien dat groupers in de jaren ’50 zijn gedecimeerd door speervissers.

Contourplan maritiem beheer

44

Aquacultuur is een zeer beperkt alternatief voor visserij. Bovendien is die niche al in
genomen door een bedrijf dat met succes siervis kweekt en sierplanten, en wat tilapia.
Problemen zijn de import van voedsel (geen agrarische industrie met restproducten),
wastewater moet aan land opgeslagen worden om koraal te beschermen, zoetwater is zeer
duur, en export naar EU en VS is moeilijk. Beste kans maken algen voor pigmenten,
siervis, pekelkreeftjes, en larven voor Venezolaanse garnalenfarms. Wel liggen er voor de
visserij kansen in alternatieve soorten, bijvoorbeeld inktvissen en vliegende vis.
Opmerkingen:
•
Er moet een licentieverdrag komen voor de twee schepen die op de Atlantische
Oceaan vissen
•
GISkaarten van de bathymetrie van de Sababank bij Carmabi aanwezig. Ook de
topografie van de kustzones van de andere eilanden
Dinsdag 12 augustus
08:30-9:30 Meteorologische Dienst NA&A, A. Martis, J. Boekhoudt, Delegatie Laban, S.
Mambi, F. Dilrosun
De Meteorologische Dienst geeft aan graag het beheer van de databank voor de Dutch
Caribbean te voeren, in samenwerking met de Directie Scheepvaart (in hetzelfde gebouw).
De Meteorologische Dienst heeft een Rijkstaak. Deze overkoepelende rol zal blijven bij
wijziging van de status van de BES-eilanden, wat is bevestigd door het tekenen van een
intentieverklaring met V&W (minister Eurlings). Jeoffrey Boekhoudt is aangetrokken
voor datamanagement taken.
De vraag is in hoeverre de databanken van DCNA en Carmabi (in opdracht van VOMIL)
aangesloten kunnen worden op de bedoelde databank en hoe voorkomen kan worden dat
werk dubbel wordt uitgevoerd.
 Er bestaat behoefte aan online informatie over zeestromingen. Voorbeeld is de
uitstroom van de Orinoco. De vervuiling hierdoor is goed te vervolgen. Voorts
zeewatertemperatuur etc.
 ESA en NOAA hebben grondstations
 Hoe zit dit bij V&W en KNMI?
 CL zal tekst proposal Databank toesturen. Antillen blijven Dutch Caribbean
genoemd in deze tekst.
Voor kustbeheer zou het interessant zijn om over remote sensing te beschikken: voor
visserij ocean temperature/upwellingkaarten, voor natuurbeheer en toerisme (Portugees
oorlogsschipkwallen) het volgen van slib en algen (plankton incl. kwallen). Gewezen is
op een vergelijkbare service die door Rijkswaterstaat is ontwikkeld. De ruwe gegevens
zijn onder ESA contract voor Nederland zonder kosten beschikbaar. Kosten zitten in de
validatie (afgerond voor de Noordzee) en het omrekenen van gegevens tot een plaatje.
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Meerkosten daaraan verbonden zijn ruwweg misschien de helft van de raming voor de
Noordzee (€ 200.00 per jaar). Wanneer een dergelijke service voor Curaçao (en
omgeving) interessant is, kan deze vraag worden doorgestuurd aan Rijkswaterstaat
Waterdienst.
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/3/6/365977/AGI-2007-GPMP-017__Does_satellite_observation.pdf

10:00-11:00 Directie Scheepvaart Th. Smith, Delegatie Laban, S. Mambi, F. Dilrosun
Core business van de Directie Scheepvaart is veiligheid aan boord van de schepen, o.m.
door certificeren bemanning en inspecties.
Omtrent visserijlicenties zijn de overwegingen dat deze kostendekkend moeten zijn.
Onder de kosten vallen observers (2-4 maanden aan boord in Pacifische Oceaan), ICCAT
lidmaatschap, inspecties door Scheepvaart en VOMiL. Hierbij opgemerkt dat dit de
licenties onmogelijk duur zou maken (JJZ). Een observer-programma buiten de EEZ, op
schepen onder Antilliaanse (Koninkrijks)vlag in de Pacifische Oceaan zou eerder onder
nationale of internationale maatregelen ter bestrijding van IUU-fishing moeten vallen.
Actuele ontwikkeling met belang voor de Kustwacht en databank is de introductie van
LRID/VMS waarmee schepen onder Antilliaanse vlag wereldwijd gevolgd kunnen
worden (Long-Range Identification). Een melding per dag kost € 365 per jaar, maal 300
schepen. Dit bedrag mag het land niet op de vissers verhalen. Opnemen in de registrationfee?
11:30- 13:00 VOMil, L. Buth (directeur), P. Hoetjes, E. Newton, S. Mambi, F. Dilrosun,
Delegatie Laban.
Department of Environment & Nature (MINA), Ministry of Public Health & Social
Development (VSO). Presentaties duurzame visserij en databank in vervolg op het
overleg tijdens de bijeenkomst gisteren (15.00).
14:30-16:030 LVV dhr K. Heidweiller (waarn. directeur), Delegatie Laban, S. Mambi, F.
Dilrosun.
Hoewel de opdracht van Directie EZ aan LSG losstaat van de initiatieven van LNV in het
kader van de staatkundige hervormingen (die in de eerste plaats de BES eilanden
aangaan), is het voor integraal beheer van belang om goed met Den Haag af te stemmen
om verwarring in het bestuurlijke overleg weg te nemen. Ook voor de rol van VOMiL,
DCNA en Carmabi is duidelijkheid op dit vlak noodzakelijk.
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De vissers hebben geen opleiding. Voorstel: Instellen van een visserij-opleiding
Maricultuur ontwikkelen (o.a. zee-appels)
Veel vissersschepen liggen langere tijd stil
Er is geen instroom van jongeren in de visserijsector
Verschuiving naar andere soorten o.a. cephalopoden etc.
Volgens prof. Haipes is viskweek moeilijk. Voor 1 kilo vis is 2 kilo voer
noodzakelijk. Daar komen de transportkosten bij. Uiteindelijk wordt de kostprijs 7
AN gulden per kilo.
Instelling van een visserijfonds uit licentieopbrengsten
Er is een verandering nodig in de structuur van top down naar bottom up
Als er al voorstellen worden ingediend, dan is er geen ambtelijke commissie die
het op gaat nemen. Nu zijn het vrijwillige taken zoals Stephen Mambi zitting
heeft in de Visserij Commissie

De nieuwe Maritieme Verordening biedt mogelijkheden om visserijlicenties te koppelen
aan bedragen. Over de hoogte van de licentiebedragen wil het Ministerie van EZ snel
helderheid. LVV streeft naar een symbolische vergoeding door schepen die in de periode
1996-2002 gevist hebben. Dit bedrag zou ten goede kunnen komen van een fonds voor
lokale visserij. LVV streeft naar de aanvraag van lidmaatschap van de ICCAT. In 2004
hadden de Antillen de status van cooperating party. In 2005 en 2006 waren de Antillen
uitgesloten omdat men niet aan de voorwaarden en verplichtingen kon voldoen. Veel
schepen zijn daardoor uitgevlagd en overgestapt naar de Seychellen en Panama, in
afwachting van hernieuwd ICCAT lidmaatschap.
Over de hoogte van de licentiebedragen willen LVV en EZ snel helderheid. Opgemerkt is
dat deze bedragen niet teveel moeten afwijken van die gevraagd door buurlanden Costa
Rica, Panama, Venezuela, omdat het vissers zal afschrikken (RL). De duurste licenties in
Suriname zijn $ 12500-15000 voor pelagische vissers tot 50 ton. De tonijnschepen van
2000 ton hebben echter een veel duurdere vis waardoor ook de licentiebedragen relatief
hoger kunnen uitvallen. Voor de visserij met zegen betalen Europese vissers bij Afrika
(Mauritanië) € 35 per ton en een voorschot per schip van € 1750 per jaar (22 licenties).
Visserij met hengel betaalt € 25 per ton en een voorschot van € 2500 per jaar. Visserij
met beug betaalt € 35 per ton met een voorschot van € 3500 per jaar (deze twee
categorieën samen ook 22 licenties).
Wat betreft de visserijcorporaties is het doel om de ‘bedelmentaliteit’ te doorbreken. Men
staat sterker met een eigen kas. Doel is ledenwerving en spaarbank, als Credit Union voor
ambtenaren. Daarnaast kan een stimuleringsfonds voor vissers worden opgericht.
Overwegingen:
 Financiering moet nu steeds van de overheid komen
 Opgerichte coöperatie op Bonaire blijkt niet te werken
 Oprichting van een stimuleringsfonds voor de visserij
De expertise ten aanzien van coöperaties is er, maar er is behoefte aan iemand die de
vissers daadwerkelijk weet te verenigen. Kenneth Webster heeft stichting opgericht voor
vissers Playa Conola, vgl. Bonaire Copi Bon.
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Woensdag 13 augustus
9:00-9:45 Ministerie van Economische en Arbeidszaken, E.J. Tjin-Asjoe (minister), H.
Plantijn, Delegatie Laban, S. Mambi, F. Dilrosun
De minister geïnformeerd over het doel en verloop van de missie die in opdracht van het
Ministerie van EZ plaatsvindt (MS). De minister vraagt of de missie een functie heeft in
de voorbereiding tot het ministerieel overleg in oktober. Daarop is geantwoord dat dit
ervan losstaat maar dat de uitkomsten van de missie (advies) op ambtelijk niveau kunnen
worden ingebracht (H. Plantijn en S. Mambi).
10:15-11:30 Kustwacht de heer P. Lenselink, Delegatie Laban, S. Mambi, F. Dilrosun.
Discussie naar aanleiding van een presentatie over de voordelen van een data bank voor
de Dutch Caribbean (CL). De behoefte van de Kustwacht is:
-schipgegevens en registratie: welke schepen staan geregistreerd, met welke gegevens, en
wat zijn de vaarbewegingen en aanlandingen?
-standaardiseren regelgeving m.b.t. handhaving. Eenduidige maatstelling voor alle
eilanden (soorten, minimale afmetingen e.d.) zou handhaving vereenvoudigen.
-educatie over het mariene habitat en mogelijke schade, bv. door ankeren (VOMiL?)
Ten aanzien van controles is het justitieel beleidsplan en de daaruit volgende
vergunningen leidend. Op verzoek van V&W wordt op de Saba bank nu gecontroleerd.
Schepen zonder vergunningen worden niet toegelaten, ook vissers van Saba niet.
De belangrijkste overlegstructuur waarbinnen LVV en de Kustwacht informatie over
geregistreerde en gesignaleerde visserijactiviteiten uitwisselen is de jaarlijkse
bijeenkomst van de Kustwachtcommissie (V&W, LVV-Dilrosun, Kustwacht).
De Directie Scheepvaart zou een rol kunnen hebben in de afstemming ten behoeve van de
databank. Een actuele ontwikkeling met belang voor de Kustwacht en databank is de
introductie van LRID/VMS waarmee schepen onder Antilliaanse vlag wereldwijd
gevolgd kunnen worden (Long-Range Identification).
Contactpersoon is liaisonofficier Johan Prinsen.
12:00-18:00 Delegatie vrij
18:00 Borrel Villa Maria
Donderdag 14 augustus
9:00-11:00 Afspraken Directie EZ, H. Plantijn, Delegatie Laban, S. Mambi, F. Dilrosun
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor Curaçao aanspraken op de EEZ
vastgelegd. EZ ziet graag het advies van de EEZ Taskforce in deze kwestie (CL/MS),
inclusief stellingname t.a.v. Dominicaanse Republiek, VS (via Liesbeth Lijnzaad).
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De uitkomsten van de missie zouden kunnen worden verwerkt in een brief op ambtelijk
niveau (SM) aan betrokken directeuren en ministers van de Antillen en Nederland.
Daarin kan EZ aangeven in welke mate het mogelijk of wenselijk is om aan te haken bij
initiatieven die vanuit Nederland voor de BES-eilanden worden opgestart.
11:00-11:45 De heer mr. J. Saleh, Delegatie Laban, S. Mambi, F. Dilrosun
De heer Saleh geïnformeerd over het doel en verloop van de missie die in opdracht van
het Ministerie van EZ plaatsvindt (MS).
Vrijdag 15 augustus
8:00-10:00 De heer E. Koense, M. Soleman, R. Lieveld
De heer Koense is visser, treedt vaak op als woordvoerder van de vissers. Tevens is hij
secretaris (voor klachten en geschillen) van de ABVO (Algemene Bond van
Overheidspersoneel). Hij memoreerde de vele problemen in de visserijsector (geen
duidelijk beleid, weinig steun van de overheid, teruglopende visvangsten, terugloop
werkgelegenheid, dure brandstof, etc.). Ook hij stelde dat educatie en training van belang
is om het arbeidspotentieel te behouden. Samenwerking binnen de vissersgemeenschap is
heel moeilijk, pogingen zijn gedaan tot een soort beroepsorganisatie, maar het is niet
gelukt om tot een coöperatie te komen. Hij vertelde over problemen met schietoefeningen
van de Koninklijke Marine nabij het zeegebied bij Wacawa. Vissers zijn niet bekend met
geplande schietoefeningen, verdwaalde kogels zouden vissen raken. Zij hebben verzocht
om een wetenschappelijk onderzoek naar verdwaalde marine kogels. Of dit onderzoek
heeft plaats gevonden is niet bekend.
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