ETP Registratieformulier
Als garnalenvisser dient u bij te houden welke beschermde en bedreigde (ETP) diersoorten u
bijvangt. Dit doet u middels het ETP-registratieformulier, die u na ieder kwartaal aanlevert bij uw PO.
U dient te allen tijde een ETP-registratieformulier aan boord te hebben, uw vangst te controleren op
ETP-soorten en elke gevonden ETP-soort in te vullen op het formulier, inclusief datum, positie, lengte
en bij voorkeur een of meerdere foto.
Waarom registreren?
Het is belangrijk dat ETP-registratie plaatsvindt, omdat deze registratie bijdraagt aan het behouden
van het MSC-certificaat. Tevens zorgt de registratie voor een goede onderbouwing van de
waarnemingen van u als garnalenvisser. Denkt u daarbij aan de hoeveelheid bijvangsten, in welke
periode deze bijvangsten hebben plaatsgevonden en in welke wateren
Invullen ETP-registratieformulier
Sinds de implementatie van de ETP-registratie, komt het geregeld voor dat ETPregistratieformulieren niet of onvolledig worden ingediend. Daarbij kunt u denken aan het ontbreken
van de naam van het schip, de datum, en de positie en/of lengte van een bijgevangen soort. Wij
attenderen u er graag op, dat het voor de rapportage van groot belang is dat u de formulieren
volledig invult.
Klik hier voor het registratieformulier als Excel bestand
Geen diersoorten bijgevangen
Heeft u geen diersoorten bijgevangen? Ook dan dient u het ETP-registratieformulier in te vullen. U
schrijft in dat geval op het formulier, onder de kolom opmerking, de tekst “geen ETP-soort gezien”.
Wees erop alert dat wanneer u alle keren ETP-registratieformulieren instuurt met “geen ETP soort
gezien” zonder daarbij een geldige verklaring (bijvoorbeeld “afgelopen maanden niet gevist”) te
vermelden, dit wordt gezien als het niet voldoen aan uw ETP-registratieplicht. Dit kan gevolgen
hebben voor uw MSC-certificaat.
Onbekende bijvangsten
Heeft u een diersoort gevangen die u niet herkent? Dan kunt u gebruik maken van de ETPdeterminatiegids. Aan de hand van deze gids kunt u bepalen welk soort u heeft bijgevangen. Te
denken valt aan een fint, of een rivier- of zeeprik. Voor de ETP-registratie zijn er twee
determinatiegidsen, één voor ETP-soorten in het algemeen en daarnaast één specifiek voor haaien
en roggen.
Klik hier voor de determinatiegidsen als PDF

Aanleverdata & controle
De aanleverdata zijn ieder jaar hetzelfde en zijn:
- 31 maart
(eerste kwartaal)
- 30 juni
(tweede kwartaal)
- 30 september (derde kwartaal)
- 31 december (vierde kwartaal)
Er wordt elke periode gekeken of u een ETP formulier heeft ingestuurd. Vergeet u het invullen van
het ETP formulier, dan krijgt u eerst een officiële waarschuwing. Het consequent niet indienen van
ETP registratieformulieren kan er uiteindelijk toe leiden dat u wordt uitgesloten van het MSCcertificaat.
Toesturen formulier
U kunt u formulier inleveren bij u eigen PO of het formulier opsturen naar het secretariaat van de
CVO.
Per post kan dat naar:
Coöperatieve Visserij Organisatie
Het Spijk 20
8321 WT Urk

Per mail kan dat naar:
secretariaat@cvo-visserij.nl

Meer informatie
Heeft u vragen en/of wilt u meer informatie omtrent de ETP-registratie? Dan kunt u contact
opnemen met uw PO of de CVO (T. 0527-698151 / secretariaat@cvo-visserij.nl).

