
CONTROLE- EN SANCTIEREGLEMENT BLACKBOX GARNALENVISSERIJ  
 
Het bestuur van de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (SVG), de PO Delta Zuid, de 
PO NVB, de PO Rousant, de PO Texel, de PO Urk, de PO West en de PO Wieringen 
hebben op [datum] het navolgend reglement vastgelegd: 
 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

Blackbox 

het volgens de technische eisen van RVO goedgekeurd 

volgsysteem dat de plaats en toestand (varen of vissen) van een 

garnalenvisserijvaartuig bepaalt en registreert. 

Blackboxdata 
Opgeslagen informatie over waar een vaartuig zich bevindt en of 

het zich in vissende of varende toestand bevindt.   

Controleur 
de persoon, onder gezag van het bestuur, belast met het 

uitoefenen van het in dit reglement bedoelde toezicht 

Deelnemer 
Elk lid van een producentenorganisatie met een GV- of een GK-

vergunning. 

EZ De minister van Economische Zaken 

Garnalenbeheerplan 
Beheerplan voor de garnalenvisserij, ontwikkeld door de PO’s in 

het kader van MSC. 

GK-vergunning de Garnalenvisserij Kustwateren vergunning 

GV-vergunning de Garnalenvisserij Visserijzone vergunning 

Gesloten gebied 

De gebieden als bedoeld in het meest recente TBB 

Noordzeekustzone en Bijlage 4 van de nb-wetvergunning en zoals 

gedefinieerd volgens de coördinaten opgegeven door EZ. 

Natura2000-gebiden 
gebieden waarvoor in het kader van de natuurbeschermingswet 

1998 natuurbeschermingsmaatregelen zijn genomen 

Nb-wetvergunning de Natuurbeschermingswetvergunning Garnalenvisserij 

NGO 
Non-gouvernementele organisatie die medeondertekenaar is van 

de laatste versie van VIBEG of Viswad akkoorden. 

NVWA de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

PO 

Eén van de producentenorganisaties voor Nederlandse 

garnalenvisserij, te weten de PO Delta Zuid, PO Nederlandse 

Vissersbond, PO Rousant, PO Texel, PO Urk, PO West en PO 

Wieringen.  

PO Delta Zuid 
de Coöperatieve Producenten Organisatie en Beheergroep Delta 

Zuid 

PO NVB 
de Coöperatieve Producenten Organisatie Nederlandse 

Vissersbond U.A. 

PO Rousant de Internationale Garnalen Producenten Organisatie Rousant U.A. 

PO Texel 
de Coöperatieve Producenten Organisatie en Beheergroep Texel 

U.A. 

PO Urk de Coöperatieve Producentenorganisatie voor de Visserij Urk U.A. 

PO West 
de Coöperatieve Producenten Vereniging en beheergroep West 

U.A. 

PO Wieringen 
de Coöperatieve Producenten Organisatie Visserijbelangen 

Wieringen U.A. 

  

Comité toezicht 

blackbox 

comité toezicht blackbox dat erop toeziet dat het gehele 

handhavingsreglement goed wordt uitgevoerd.  

Reglement Het Controle- en Sanctiereglement Blackbox garnalenvisserij 

SVG 
De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting 

Verduurzaming Garnalenvisserij gezamenlijk 



Statuten Statuten van de SVG 

VIBEG 

de meest recente versie van het convenant ‘Vissen binnen de 

grenzen van Natura 2000’, ook wel Visserij In Beschermde 

Gebieden genoemd, kortweg VIBEG. 

Vissen 

De activiteit waarbij de visser garnalen of vissen probeert te 

vangen. Vastgesteld door een vooraf met EZ en NVWA 

afgesproken combinatie van waarden in de blackbox-data.  

VisWad 

de verwijzing naar de onderhandelingen tussen garnalenvissers, 

natuurorganisaties en overheden om tot een akkoord te komen 

over verduurzaming van de garnalensector binnen het 

natuurgebied Waddenzee 

 

Artikel 2 Inhoud Reglement 
Het bepaalde in de bijlagen van het Reglement maakt onderdeel uit van het Reglement. 
 
Artikel 3 Toepassing  

1. Dit reglement is van toepassing op door een deelnemer uitgeoefende garnalenvisserij 
in Natura2000-gebieden, ingevolge de door de Minister aan hem terzake verstrekte 
vergunning(en) en ontheffing(en), die deel uitmaken van dit reglement. 

2. Dit reglement is van toepassing op de partijen die betrokken zijn bij de private 
controle en handhaving, te weten de PO’s, de SVG en het het comité toezicht 
blackbox. 

3. Voor zover tussen deelnemers, PO’s en/of de SVG andere geschillenregelingen van 
kracht zijn, blijven die buiten toepassing ten aanzien van hetgeen in dit reglement is 
geregeld. 

 
Artikel 4 Doel 

1. Dit reglement regelt op basis van blackboxgegevens de private handhaving van de 
gesloten gebieden voor de garnalenvisserij volgend uit de Nb-wetvergunning 
garnalenvisserij die geldt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022.  

2. In het geval dat een nieuwe nb-wetvergunning wordt verstrekt wordt dit reglement 
heroverwogen, tot de tijd dat er geen nieuw besluit ligt over de herziening of 
opschorting van dit reglement blijft het van kracht. 

3. De verplichting tot het hebben van een werkende blackbox aan boord van 
garnalenschepen volgt uit de Nb-wetvergunning die garnalenvissers nodig hebben 
om in Nederlandse Natura2000 gebieden commerciële visserij uit te oefenen.   

 
Artikel 5 Bepalingen met betrekking tot de deelnemer 

1. Deelnemers zijn niet gerechtigd om te vissen in gesloten gebieden.  
2. De deelnemer verleent middels een machtiging (zie bijlage 1) toestemming aan het 

bestuur van de PO waar de deelnemer lid is om de blackboxdata in te zien. 
3. Wanneer de blackbox niet naar behoren functioneert, onderneemt de deelnemer 

direct actie conform de procedure zoals deze beschreven staat in de Nb-
wetvergunning garnalenvisserij 2017 – 2022 (pagina 8, voorwaarde 27). De 
deelnemer meldt het defect onverwijld aan de PO waar hij lid is. 

4. Het is voor een deelnemer niet toegestaan om in gesloten gebieden netten te 
spoelen of om de netten te halen of te vieren. Dit alles om mogelijke twijfel over 
overtredingen op basis van de blackboxdata te minimaliseren.  

5. De deelnemer moet aan kunnen tonen dat de deelnemer niet in gesloten gebieden 
vist. 

 
Artikel 6 Bepalingen met betrekking tot de producentenorganisaties 

1. De PO waar een deelnemer lid is controleert op basis van blackboxdata de naleving 
van het verbod om te vissen in de gesloten gebieden door de eigen leden en 



sanctioneert bij overtredingen hierop. 
2. De controleur bij een PO maakt periodiek, minimaal één maal in de twee weken, een 

analyse van de blackboxgegevens van de eigen leden op basis waarvan zij tot een 
definitief oordeel komt over overtredingen of mogelijke twijfelgevallen. 

3. Bij een geconstateerde overtreding door een van de leden legt de PO het betreffende 
lid een boete op volgens het bepaalde in artikel 10 van dit reglement.  

4. Conform voorwaarde 29. van de Nb-wetvergunning rapporteren de PO’s elke twee 
weken aan de SVG en aan EZ over eventuele afwijkingen en overtredingen. In de 
rapportage worden genoemd: kotternummer, datum, tijd, positie, activiteit, tuigcode, 
geconstateerde overtreding en de ondernomen acties. 

5. De PO’s mogen alleen aan elkaar, de SVG,  EZ, de NVWA en het comité toezicht 
blackbox  met naam en toenaam communiceren over de overtredingen. Naar buiten 
toe mag dat alleen in algemene, generieke zin. 

6. De PO legt geen boete op of trekt op verzoek van de betrokken deelnemer de 
opgelegde boete in, indien voor de betreffende overtreding al een boete of andere 
sanctie is opgelegd door EZ, de NVWA of een andere overheidsinstelling.  

 
Artikel 7 Bepalingen met betrekking tot de SVG 

1. De SVG heeft ten aanzien van de in dit reglement geregelde handhaving de volgende 
taken: 

a.  De controle van de uitvoering van het handhavingsbeleid door de PO’s  
b. De behandeling van beroepsprocedures tegen door een PO ongegrond of 

niet—ontvankelijk verklaard bezwaar 
c. Evaluatie en wijziging van dit reglement. 

2. Ten aanzien van besluiten als bedoeld in het vorige lid onder a. en c. neemt de SVG 
besluiten met eenparigheid van stemmen. Ten aanzien van uitspraken in de in het 
vorige lid onder b. bedoelde beroepsprocedures beslist de SVG met meerderheid van 
stemmen. Ten aanzien van besluiten die betrekking hebben op een specifieke PO of 
op een door een PO genomen besluit, komt binnen de SVG geen stemrecht toe aan 
leden die de betreffende PO vertegenwoordigen.  

3. De SVG bespreekt periodiek, minimaal eens in de twee maanden, tijdens de 
vergaderingen de afwijkingen en overtredingen gerapporteerd door de PO’s, oordeelt 
of de werkzaamheden per PO naar behoren verlopen en stuurt bij wanneer de SVG 
daartoe besluit.  

4. De SVG draagt een vertegenwoordiger namens de aanvoersector aan om zitting te 
nemen in de comité toezicht blackbox. 

5. De SVG mag alleen aan de PO’s, het comité toezicht blackbox, EZ en de NVWA met 
naam en toenaam over de overtredingen communiceren. Naar buiten toe mag dat 
alleen in algemene, generieke zin. 

 
Artikel 8: Bepalingen met betrekking tot het comité toezicht blackbox 

1. Het comité toezicht blackbox houdt toezicht op de private handhaving door de PO’s 
en de SVG op basis van de lijst met overtredingen en op basis van de rapportages 
door PO’s. Het comité toezicht blackbox is ingesteld om de transparantie van het 
private handhavingssysteem te garanderen.  

2. Het comité toezicht blackbox wordt gevormd door twee personen: een NGO-
vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van de aanvoersector. De 
vertegenwoordiger van de aanvoersector wordt aangesteld door de SVG en de NGO-
vertegenwoordiger wordt aangesteld door de NGO’s die partij zijn bij de VIBEG-
overleggen.  

3. Het comité toezicht blackbox krijgt geen directe toegang tot de blackboxdata. 
6. Het comité toezicht blackbox mag alleen aan de PO’s, de SVG, EZ en de NVWA met 

naam en toenaam over de overtredingen communiceren. Naar buiten toe mag dat 
alleen in algemene, generieke zin. 

4. De SVG neemt adviezen van het comité toezicht blackbox in overweging en 



motiveert waarom zij het advies wel of niet volgt. Deze motivatie wordt weergegeven 
in notulen of correspondentie van de SVG. 

5. De leden van het comité toezicht blackbox worden telkens voor een periode van vier 
jaren benoemd en zijn tweemaal voor dezelfde periode herbenoembaar.  

Artikel 9: Blackboxdata 
1. Controleurs, PO-bestuurders en SVG-bestuurders die met blackboxdata werken 

ondertekenen de geheimhoudingsverklaring (in bijlage 2). 
2. In afwijking tot het bepaalde in het voorgaande lid geldt de geheimhoudingsplicht niet 

ten aanzien van het verstrekken van informatie aan EZ en de NVWA, aan de SVG en 
de PO’s. 

3. De SVG houdt een lijst bij van de personen die met de primaire blackboxdata werken. 
Artikel 10: Overtredingen 

1. Bij iedere overtreding van het bepaalde in artikel 5 lid 1  legt de PO waarbij de 
deelnemer is aangesloten een boete op van €3500,-. 

2. Indien de deelnemer in het jaar voorafgaand aan de overtreding, gerekend vanaf 
datum overtreding, geen andere overtreding heeft begaan, wordt geen boete 
opgelegd.  

3. De PO stelt de deelnemer bij brief op de hoogte van het feit dat de PO een 
overtreding heeft geconstateerd en dat hem een boete of, indien in het jaar 
voorafgaand aan de datum van overtreding geen andere overtreding is 
geconstateerd, een waarschuwing wordt opgelegd. De brief vermeldt tevens de 
mogelijkheid dat en binnen welke termijn daartegen bij de PO bezwaar kan worden 
ingesteld.  

4. Boetes dienen door deelnemers binnen 14 dagen na dagtekening te worden betaald 
aan de SVG. Dit geld komt ten goede aan handhavingstaken in de garnalenvisserij. 

Artikel 11: Bezwaar 
1. De deelnemer kan binnen zes weken na dagtekening van de boete of de 

waarschuwing schriftelijk bezwaar maken tegen de constatering van de PO.  
2. De deelnemer vermeldt in het bezwaar zijn naam- en adresgegevens, de gronden 

van het bezwaar en of hij gebruik wenst te maken van een hoorzitting. De deelnemer 
stuurt de brief waarin de boete is opgelegd als bijlage mee.  

3. De deelnemer kan binnen de gestelde bezwaartermijn van 6 weken zoals genoemd 
in lid 2 schriftelijk verzoeken om uitstel voor het indienen van de gronden van 
bezwaar. 

4. Het PO bestuur beslist op het bezwaar, na zowel de deelnemer als de controleur in 
de gelegenheid te hebben gesteld om het bezwaar respectievelijk de boete nader toe 
te lichten. 

5. In het geval bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het PO 
bestuur besluiten de boete te matigen.  

6. Het PO bestuur beslist binnen zes weken na dagtekening van het schriftelijk 
ingediende bezwaar, op straffe van betaling van 2% per jaar van de boete aan de 
SVG. De PO kan deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. 

7. De deelnemer heeft het recht op een hoorzitting. 
8. Als de PO verklaart dat de boete onterecht is, krijgt de visser het reeds betaalde 

bedrag terug van de SVG met daarbij 2% rente per jaar van de PO.  
Artikel 12: Beroep 

1. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de SVG. 
2. De deelnemer vermeldt in het beroep zijn naam- en adresgegevens, de gronden van 

het beroep en of hij gebruik wenst te maken van een hoorzitting. De deelnemer stuurt 
de brief waarin de boete is opgelegd als bijlage mee.  

3. De deelnemer kan binnen de gestelde beroepstermijn van 6 weken schriftelijk 
verzoeken om uitstel voor het indienen van de gronden van beroep. 

4. De SVG beslist op het beroep, na zowel de deelnemer als de controleur en het PO 
bestuur in de gelegenheid te hebben gesteld om het beroep respectievelijk de boete 
nader toe te lichten. 



5. In het geval bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de SVG 
besluiten de boete te matigen.  

6. De SVG beslist binnen zes weken na dagtekening van het schriftelijk ingediende 
beroep, op straffe van betaling van 2% van de boete per vertraagde werkdag aan de 
SVG zelf ten gunste van de handhaving blackbox. De SVG kan deze termijn 
eenmalig met zes weken verlengen. 

7. De deelnemer heeft het recht op een hoorzitting. 
8. Als de SVG beslist dat de boete onterecht is, krijgt de visser het reeds betaalde 

bedrag terug van de SVG met daarbij 2% rente per jaar van de PO. 
9. De uitspraak op het beroep is een arbitraal vonnis.  

 
Artikel 13: Slotbepalingen 
 
1. Dit Reglement treedt in werking op de datum dat het reglement is vastgelegd. 
2. De actuele versie van dit Reglement en de daartoe behorende bijlagen is ten allen tijde te 
raadplegen op de website www.garnalenvisserij.com. Dit Reglement kan worden aangehaald 
als ‘Controle- en Sanctiereglement Blackbox garnalenvisserij’. 
 

 

http://www.garnalenvisserij.com/


Bijlage 1 bij Controle- en Sanctiereglment Blackbox garnalenvisserij: Machtiging  
Blackboxgegevens 

 

1. Vaartuig 

Visserijnummer: 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Naam vaartuig: 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Lid bij [invullen welke PO].  

 

2. Verklaring vergunninghouder behorende bij bovengenoemd vaartuig  

Naam: 

……………………………………………………………………………………………………………

………  

verklaart hierbij zijn/haar toestemming te geven tot het door de black box-leveranciers en het 

ministerie van Economische Zaken rechtstreeks aanleveren aan het bestuur van de PO [… 

invullen welke PO] (hierna ‘het bestuur’) van alle relevante black box-data afkomstig van het 

bovengenoemde vaartuig.  

Tevens verklaart ondergetekende het bestuur van de PO [… invullen welke PO] te 

machtigen om deze gegevens met derden te delen wanneer het bestuur hiertoe besluit in het 

belang van het behoud van de vergunning voor garnalenvisserij in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wetvergunning) en in het belang van een verantwoorde 

garnalenvisserij. 

 

Plaats: 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Datum: 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Handtekening: 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Definitie Black box: het volgens de technische eisen goedgekeurd volgsysteem (zoals 

gespecificeerd in Bijlage 6 van de nb-wetvergunning voor de garnalenvisserij die geldt van 1 



januari 2017 tot en met 31 december 2022) dat de plaats en toestand (varen of vissen) van 

een garnalenvisserijvaartuig bepaalt en registreert. 

 

Gelieve dit formulier per post of gescand per email retour te zenden aan het secretariaat van 

de [… invullen welke PO] zodat het voor [maand, jaartal dat deelnemer onder het reglement 

valt] ontvangen is. 

[adres PO] 

  



Bijlage 2 bij Controle- en Sanctiereglement Blackbox garnalenvisserij: 
Geheimhoudingsverklaring 
Inzage blackboxgegevens 

 

Hierbij verklaart ondergetekende ……………………………………………. (naam) 

Functie …………………………………………….. bij PO ………………………………. 

in te stemmen met de volgende voorwaarden: 

A) dat hij/zij geen fotokopieën maakt van de ter inzage gegeven blackboxdata of op andere wijze 
de ter inzage gegeven documenten of delen daaruit kopieert. Slechts bij wijze van 
uitzondering kunnen met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de 
blackboxgegevens van bepaalde data fotokopieën gemaakt worden;  

B) dat hij/zij aan de belangen van de in de documenten genoemde personen, hun familieleden of 
nabestaanden bij publicatie of andere informatieverstrekkingen, gebaseerd op de raadpleging, 
geen onevenredig nadeel toebrengt; 

C) dat hij/zij geen tot individuele (nog in leven zijnde) natuurlijke personen of rechtspersonen 
herleidbare gegevens in de openbaarheid zal brengen dan met uitdrukkelijke toestemming 
van de eigenaar van de blackboxgegevens; 

D) dat hij/zij aan de belangen van controle en vervolging geen nadeel toebrengt en die controle 
en vervolging niet zal belemmeren; 

E) dat hij/zij geheimhouding zal betrachten van alle aan de ter inzage gegeven documenten 
ontleende gegevens, welk niet voor publicatie worden vrijgegeven; 

F) uitzondering op het voorgaande lid is communicatie over de blackbox-gegevens die 
toegestaan is volgens het Controle- en Sanctiereglement Blackbox garnalenvisserij. 

 

Plaats: …………………………………………………………. 

Datum: …………………………………………………………. 

Handtekening: 

 

 

…………………………………………………………. 

  

Gelieve dit formulier in uw administratie bewaren en een kopie per post of per mail te zenden aan het 

secretariaat van de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij of per mail naar het secretariaat van de 

stichting: 

Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (SVG) 
 Het Spijk 20 
 8321 WT Urk 
 

  



 

 

 

 


