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Boetereglement MSC pulsvisserij 
CVO, Versie 1, april 2015 
Vastgesteld in de CVO vergadering van 9-4-2015  

 
Artikel 1: Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
Bestuur:   Het bestuur van de CVO; 
CVO:    Coöperatieve Visserij Organisatie; 
Deelnemer:  Een ondernemer die de gedragscode voor de CVO pulsvisserij op platvis heeft 

ondertekend.  
Gedragscode:   Gedragscode voor de CVO pulsvisserij op platvis 
MSC:   Marine Stewardship Council  
PO: Producenten Organisatie  

 
Artikel 2 - Doel 
Doelstelling van dit reglement is de vaststelling van sancties en de reglementering van de afdoening 
van overtredingen m.b.t. de gedragscode voor de CVO pulsvisserij op platvis. 

 
Artikel 3- Kader 
Dit boetereglement draagt zorg voor de afdoening van overtredingen op de artikelen in de 
gedragscode voor de CVO pulsvisserij op platvis, met de nadruk op de volgende overtredingen: 

1. Overtredingen van artikel 2 lid b van de gedragscode (technische specificaties pulstuig). 
2. Overtredingen op de randvoorwaarden van het MSC certificaat voor de pulsvisserij (artikel 8 

lid b van de gedragscode) waaronder (maar niet beperkt tot): 
a. Aanvoer van tong en/of schol onder het MSC certificaat terwijl dit is gevangen met 

een tuig en/of maaswijdte welke niet is/zijn gecertificeerd onder het MSC certificaat 
voor de pulsvisserij.  

b. Aanvoer van tong en/of schol onder het MSC certificaat terwijl dit afkomstig is uit een 
gebied dat niet is gecertificeerd onder het MSC certificaat voor de pulsvisserij.  

c. Het aanvoeren onder MSC van soorten die niet zijn gecertificeerd onder het MSC 
certificaat van de pulsvisserij.  

3. Overtredingen op wettelijke bepalingen ten aanzien van visserij (artikel 8 lid c van de 
gedragscode), welke door het Bestuur worden beschouwd als zodanig ernstig dat deze in strijd 
zijn met de doelen ten aanzien van duurzaamheid welke nagestreefd worden in het kader van 
MSC certificering voor de CVO pulsvisserij op platvis, waaronder (maar niet beperkt tot): 

a. Het gebruik van verboden netvoorzieningen, 
b. Het aanvoeren van ondermaatse vis, meer dan 3 % van de totale hoeveelheid van de 

reis van de bettreffende soort, 
c. Het vissen in verboden zones / gebieden 

 
 
Artikel 4 – Melding, behandeling  en afdoening overtredingen 

1. Overtredingen zoals genoemd in artikel 3 kunnen aan het CVO bestuur worden gemeld door 
de door de CVO ingestelde controleurs, Deelnemers, PO’s en/of de bevoegde controle-
instantie. In alle gevallen zal de melding worden geverifieerd bij de betreffende Deelnemer 
door een bestuurder van de PO waarbij de betreffende Deelnemer lid is. 

2. De voorzitter van het Bestuur bepaalt in overleg met de bestuursleden of een behandeling 

door het Bestuur, als gevolg van de melding, dient plaats te vinden.  
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3. Na behandeling door het Bestuur wordt de overtreding afgedaan door het PO bestuur van de 

betreffende deelnemer. 

4. Overtredingen zoals benoemd in artikel 3 kunnen door het Bestuur uiterlijk binnen vier 

maanden na de datum van de overtreding  in behandeling worden genomen, op straffe van 

verval van afdoening daarvan bij overschrijding van deze termijn.  

5. De behandeling als bedoeld in het tweede lid dient uiterlijk binnen drie maanden na de 

melding van de overtreding plaatsvinden. 

6. In geval van een vastgestelde overtreding zullen er sancties opgelegd worden conform de 

bepalingen in artikel 5. 

 
Artikel 5 – Sancties 

1. Overtredingen zoals weergegeven in artikel 3, gemeld en vastgesteld als beschreven in artikel 

4, zullen als volgt worden gesanctioneerd: 

a. 1e overtreding: de Deelnemer krijgt een schriftelijke waarschuwing 

b. 2e overtreding: de Deelnemer krijgt een geldelijke boete opgelegd van 1000 euro 

c. 3e overtreding: de Deelnemer wordt geschorst van deelname aan het MSC certificaat 

voor de pulsvisserij op platvis voor de periode van 1 maand.  

d. 4e overtreding en hoger: de Deelnemer wordt geschorst van deelname aan het MSC 

certificaat voor de pulsvisserij op platvis voor de periode van 3 maanden.   

2. Overtredingen verjaren na 12 maanden. Indien een deelnemer meer dan 12 maanden vrij is 

van overtredingen, begint de telling bij één in het geval van een nieuwe overtreding. In alle 

andere gevallen wordt de telling voortgezet.  

3. In het geval van sancties waarbij een deelnemer voor bepaalde tijd wordt geschorst van het 

MSC certificaat voor de pulsvisserij op platvis, terwijl het certificaat nog niet behaald is, 

zullen deze sancties effectief worden zodra het MSC certificaat is behaald.  

4. De CVO behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen een deelnemer van verdere 

deelname aan het MSC certificaat uit te sluiten.  

5. De CVO behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de sancties in het boetereglement te 

herzien.  

 
Artikel 6 – Verwittigen deelnemer 

1. Het PO bestuur van de betreffende deelnemer verwittigt de betreffende deelnemer 

schriftelijk omtrent de aard van de overtreding, het tijdstip daarvan en de opgelegde sanctie, 

alsmede omtrent de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. 

 
Artikel 7 - Bezwaar 

1. Een deelnemer kan bezwaar indienen tegen de beslissing van het Bestuur.  
2. In geval van bezwaar tegen een door het bestuur van de CVO opgelegde sanctie wordt een 

onafhankelijke beroepscommissie ingesteld. Deze commissie zal worden verzocht op het 

beroep te beslissen. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van het bestuur 

niet rechtsgeldig is of dat de verplichting om een boete te betalen wordt opgeschort. De door 

het bestuur opgelegde boete dient ondanks de beroepsprocedure betaald te worden.  

3. De beslissing op het bezwaar is bindend. 


