
Toepassing Artikel 11 Gemeenschappelijk visserijbeleid in België 
 

Visserij is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Om visserijmaatregelen te nemen, dient dit 

dan ook volgens de Europees bepaalde regels te gebeuren. Deze procedure is uitgeschreven in artikel 11 

(visserijmaatregelen binnen het nationale gebied) en artikel 20 (visserijmaatregelen binnen de eerste 12 

nautische mijl) van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (de zogenaamde “common fisheries policy”). 

België heeft ervoor gekozen alle vier de zones onder artikel 11 aan te melden, om zo te vermijden dat er 

twee procedures dienden gevolgd te worden.  



 

Stap 1: een lidstaat ("de initiatiefnemende lidstaat") kan 
maatregelen voorstellen en stelt hiervoor een dossier samen over de 

benodigde maatregelen, met inbegrip van de motivering, 
wetenschappelijke onderbouwing, en nadere gegevens omtrent de 

praktische uitvoering en handhaving. 

Stap 2: deze informatie moet overgemaakt worden aan de 
Commissie en de lidstaten met een rechtstreeks belang. Hiervoor 

kan het nuttig zijn om vergaderingen te beleggen met deze lidstaten 
en de Commissie.  

Stap 3: Indien de lidstaten en de Commissie oordelen dat er 
voldoende informatie beschikbaar is, begint er een termijn van zes 

maanden te lopen

Stap 4: Binnen deze termijn van zes maanden, dienen de 
initiatiefnemende lidstaat samen met de betrokken lidstaten tot een 

gezamenlijke aanbeveling komen ("joint recommendation"). Deze 
dient unaniem aangenomen te zijn en de procedure voor deze 

toestemming te geven, verschilt vaak van lidstaat tot lidstaat. 

Stap 5: Deze joint recommendation gaat naar de Commissie, die 
wetenschappelijk advies vraagt aan de STECF (Scientific, Technical 

and Economic Committee for Fisheries). De Commissie beschikt over 
drie maanden na ontvangst om een gedelegeerde handeling 

("delegated act") op te stellen.

Stap 6: De Commissie legt deze delegated act voor aan het Europees 
Parlement en aan de Europese Raad voor hun goedkeuring. Deze 
hebben beide twee maanden, wat eenmalig kan verlengd worden 

met twee maanden,  om zich hierover uit te spreken. Beide 
instanties hebben een vetorecht.

Stap 7: Bij goedkeuring door het Europees Parlement en de 
Europese Raad, wordt de delegated act gepubliceerd en treedt ze in 

werking. 



Als we dit stappenplan nu concreet toepassen op de Belgische situatie, komen we tot de volgende situatie.  

Stap 1: België heeft hun beoogde visserijmaatregelen opgenomen in het marien ruimtelijk plan van 20 

maart 2014. Hiervoor werd er overeenstemming bereikt tussen het federaal niveau (bevoegd voor marien 

milieu) en het Vlaams niveau (bevoegd voor visserij). Hierna werd de relevante informatie verzameld in 

een zogenaamd “background document” bestaande uit de benodigde maatregelen, met inbegrip van de 

motivering, wetenschappelijke onderbouwing, en nadere gegevens omtrent de praktische uitvoering en 

handhaving.  

Stap 2: Reeds in dit stadium werden de betrokken lidstaten gecontacteerd, deze waren het Verenigd 

Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Denemarken. De eerste vergadering tussen deze lidstaten 

en met observators van de Europese Commissie werd gehouden op 29 april 2015. Na deze vergadering 

werd besloten tot de oprichting van een ad hoc groep op 10 juli 2015. Verdere vergaderingen werden 

ingelegd op 14 september 2015 en 5 juli 2016. Op deze laatste werd de finale versie van het background 

document bespreken.  

Stap 3: Op 1 september 2016 werd er besloten dat voldoende informatie beschikbaar was en begon de 

zes maanden termijn te lopen na notificatie aan de Europese Commissie.  

Stap 4: Na deze notificatie werden de discussie over de maatregelen zelf gevoerd. Doordat de joint 

recommendation unaniem dient aangenomen te worden, komt dit er in se op neer dat iedere betrokken 

lidstaat een vetorecht heeft. Nederland had aangegeven dat ze niet akkoord waren met de uitbreiding 

van het verbod voor vissersvaartuigen met een bruto tonnenmaat van meer dan 70 van 3 nautische mijl 

naar 4.5 nautische mijl aangezien zij geen wetenschappelijk causaal verband zagen tussen de tonnage van 

een schip en de bodemimpact. Denemarken kon geen voorstellen aanvaarden als er geen uitzonderingen 

werden voorzien voor Deense zegens (een vistechniek die niet uitgeoefend wordt in de Belgische 

wateren). Frankrijk tenslotte vond het arbitrair om een overgangsperiode te voorzien voor zone 2 en niet 

voor zone 4. 

Na het toegeven op deze punten, dienden de verschillende nationale autoriteiten ook nog formeel hun 

goedkeuring te geven. De manier waarop dit gebeurt, kan van land tot land verschillen. Zo dient in 

Denemarken het toestaan van buitenlandse visserijmaatregelen formeel goedgekeurd te worden door 

het nationale parlement en door de bevoegde minister. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland dient dit 

op ministerieel niveau goedgekeurd te worden. Al deze goedkeuringen werden verkregen op 31 januari 

2017. Hierna dient dit nog formeel op de ‘high level group’ van de Scheveningen Group bevestigd te 

worden, hetgeen gebeurd is in februari 2017. 

Stap 5: Op 28 februari 2017 is dit dan naar de Europese Commissie opgestuurd, waarna deze volgens hun 

eigen wetgeving 3 maanden hebben om een delegated act’op te stellen. Hiervoor dienen ze eerst advies 

in te winnen bij het STECF, deze hebben zich tussen 27 en 31 maart hierover uitgesproken. Hun 

voornaamste punten van kritiek waren enerzijds het weglaten van de uitbreiding van 3 naar 4.5 zeemijl 

en het toelaten van de Deense zegen.  

Stap 6: Na verschillende herinneringen aan de Europese Commissie hebben deze uiteindelijk op 2 maart 

2018 een delegated act opgesteld voor voorlegging aan de Europese Raad en het Europees Parlement. 

Hierna had het Europees Parlement en de Europese Raad 2 maanden de tijd om een beslissing te nemen 

over deze delegated act. Het Europees Parlement heeft op 23 maart 2018 gebruik gemaakt van hun recht 



om deze periode te verlengen met een periode van 2 maanden. Uiteindelijk heeft het Parlement op 14 

juni 2018 besloten deze delegated act niet te aanvaarden, doordat in het achtergronddocument de 

pulskorvisserij vermeld werd als  mogelijke alternatieve bodemberoerende techniek. Het Europees 

Parlement had in een andere resolutie reeds tegen het gebruik van deze techniek gestemd op 16 januari 

2018. Aangezien het achtergronddocument reeds geruime tijd van voor deze datum dateert, kon er toen 

geen rekening mee gehouden worden. Een schrijven van de Staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe 

De Backer, met de uitdrukkelijke vermelding dat er geen testen van pulskorvistuig zullen toegelaten 

worden in de twee testzones, noch een mondelinge toelichting van de Staatssecretaris aan de voorzitter 

van het Visserijcomité, heeft geen soelaas gebracht in het vermurwen van het Europees Parlement.  

Stap 7: Door de verwerping van het Europees Parlement van de delegated act, kan deze niet aangenomen 

worden aangezien zowel het Parlement als de Raad in deze procedure een vetorecht hebben.  

 

Bij de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan zal de mogelijkheid onderzocht worden om nieuwe 

ruimtelijke beheersacties te ontwikkelen om de zeebodem te beschermen. 

 

 

_____________________________________ 

 


