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Gedragscode CVO pulsvisserij op platvis 
CVO 
Versie 1, april 2015 

 
 
1) Deelnemer  

a) Een deelnemer aan deze gedragscode is een ondernemer die: 

i) Vist met een elektrisch tuig, onder een verkregen ontheffing op artikel 31 van de 

Verordening Technische maatregelen (Verordening (EG) Nr 860/98 van de raad van 30 

maart 1998), met doelsoort platvis (maaswijdte van 80mm of groter) 

ii) Lid is van een producenten organisatie (PO) die lid is van de Coöperatieve Visserij 

Organisatie (CVO); 

iii) Deze gedragscode ondertekend heeft en daarmee akkoord geeft op uitvoering van de in 

deze gedragscode vastgelegde bepalingen. 

 
2) Controle en handhaving pulsvisserij 

a) Een deelnemer aan deze gedragscode zal ten allen tijde zijn of haar volledige medewerking 

geven aan de officiële procedures omtrent controle en handhaving met betrekking tot het 

gebruik van de pulskor.  

b) Een deelnemer aan deze gedragscode zal zich bij het gebruik van het pulstuig voor platvis 

(maaswijdte van 80mm of groter) houden aan de technische specificaties zoals beschreven in 

de geldende pulsderogatie per april 2015, waaronder (maar niet beperkt tot):  

i) De maximale elektrische stroom bedraagt 1 kW per meter boomlengte of 

wekveldbreedte 

ii) Het werkelijke voltage tussen de elektroden bedraagt ten hoogte 15V effectief (15 Vrms) 

iii) Het vaartuig dient uitgerust te zijn met een computergestuurd beheerssysteem dat de 

maximale stroom per boom en het werkelijke voltage tussen de elektroden van 

tenminste de laatste 100 trekken registreert. Niet bevoegde personen mogen geen 

toegang hebben tot het computergestuurde beheerssysteem om er wijzigingen in aan te 

brengen. 

iv) Vóór de klossenpees mogen geen kietelaars worden bevestigd 

c) De CVO zal een onafhankelijke externe controleur aanwijzen voor het uitvoeren van de 

controles op de naleving van voorgeschreven specificaties zoals uiteengezet in artikel 2 lid b. 

Controles zullen plaatsvinden volgens een door CVO vastgesteld controleprotocol. Dit 

controleprotocol zal worden gepubliceerd op www.cvo-visserij.nl. Een deelnemer aan deze 

gedragscode is verplicht bij controle alle medewerking te verlenen.  

d) De technische specificaties zoals genoemd in artikel 2, lid b komen overeen met de 

technische specificaties zoals weergegeven in de meest actuele versie van de puls-ontheffing. 

Indien hier na het vaststellen en ondertekenen van deze gedragscode veranderingen in 

plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het officiële proces rondom controle en handhaving van de 

pulsvisserij daar toe aanleiding geeft, dan worden de technische specificaties genoemd onder 

artikel 2, lid b hier één op één op aangepast. Alle deelnemers aan de gedragscode worden 

hiervan op de hoogte gesteld door CVO en een aangepaste versie zal beschikbaar zijn op de 

website www.cvo-visserij.nl.  

http://www.cvo-visserij.nl/
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e) Artikel 2, lid b t/m d zijn van toepassing zolang de officiële controle en handhaving nog niet is 

geïmplementeerd. Wanneer implementatie van de nationale controle en handhaving van de 

pulsvisserij heeft plaatsgevonden, vervalt de uitvoering van artikel 2, lid b t/m d. Dit zal 

worden gecommuniceerd op www.cvo-visserij.nl  

 

3) Habitat management: 

a) Een deelnemer aan deze gedragscode zal zich houden aan alle nationale en internationale 

maatregelen (welke van toepassing zijn op het visgebied van de pulsvissers) die worden 

genomen om gebieden met een speciale waarde te beschermen.  

b) Een deelnemers aan deze gedragscode zal zich houden aan de eventuele extra maatregelen 

die door het bestuur van CVO worden vastgesteld ten aanzien van visgebieden.  

 

4) Deelname aan onderzoek  

a) Een deelnemer aan deze gedragscode verleent zijn of haar volledige medewerking aan 

lopend en nog te starten wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de pulsvisserij. 

 

5) Registratie van visserij-activiteiten 

a) Een deelnemer aan deze gedragscode is verplicht, voor zover mogelijk, gebruik te maken van 

officiële tuigcodes in het elektronisch logboek die specifiek weergeven dat er met het 

pulstuig is gevist, ook als dit vanuit overheidswege nog slechts vrijwillig is. 

b) Totdat officiële registratie van gebruik van het pulstuig volledig mogelijk is in het elektronisch 

logboek, is een deelnemer aan deze gedragscode verplicht om per visreis bij te houden met 

welk vistuig en welke maaswijdte is gevist en dit na afloop van een jaar aan CVO te 

overhandigen.  

 

6) Verzamelen en publiceren van gegevens over vangsten van ‘ETP-soorten’ 

a) Een deelnemer aan deze gedragscode is verplicht mee te werken aan het verzamelen van 

gegevens over eventuele vangsten van ETP-soorten, de zogeheten ‘ETP-registratie’. 

b) Onder ‘ETP’-soorten worden verstaan de soorten die door de MSC principes en criteria als 

zodanig worden geclassificeerd. ETP staat voor ‘Endangered, Threatened and Protected’.   

c) Naast de door MSC erkende ETP soorten, kan de ETP-registratie door CVO uitgebreid worden 

met extra soorten waarvoor registratie van belang wordt geacht.  

d) De CVO draagt zorg voor de instructie over de wijze waarop de ETP-registratie plaatsvindt 

aan de deelnemers van deze gedragscode. 

e) De CVO draagt zorg voor het up-to-date houden van de lijst met soorten die vallen onder de 

ETP-registratie. Indien er wijzigingen plaatsvinden in deze lijst, zal dit worden 

gecommuniceerd naar alle deelnemers aan deze gedragscode en zal de nieuwe lijst worden 

gepubliceerd op www.cvo-visserij.nl  

f) De CVO verzamelt de gegevens die de deelnemers aan deze gedragscode insturen en zal dit 

jaarlijks geanonimiseerd publiceren op www.cvo-visserij.nl  

 
7) Maatregelen voor het vergroten van de overleving van haaien en roggen 

a) Een deelnemer aan deze gedragscode is verplicht zich in te zetten om maatregelen ter 

verhoging van de overleving van haaien en roggen zo ver als praktisch mogelijk is door te 

voeren aan boord.  

http://www.cvo-visserij.nl/
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b) Het vaststellen en communiceren van de maatregelen met betrekking tot het vergroten van 

de overleving van haaien en roggen is de verantwoordelijkheid van de CVO en zal in 

samenspraak worden gedaan met relevante NGO’s. 

 

8)  Overig 

a) Een deelnemer aan deze gedragscode verleent, indien het MSC certificaat voor de 

pulsvisserij wordt behaald, zijn of haar volledige medewerking aan het uitvoeren van het 

MSC-actieplan dat zal worden opgesteld door CVO wanneer de resultaten van de MSC 

beoordeling hier aanleiding toe geven. 

b) Een deelnemer aan deze gedragscode zal, wanneer het MSC certificaat voor de pulsvisserij is 

behaald, alleen vis aanlanden onder het MSC certificaat wanneer dit is gevangen onder 

gecertificeerde condities, waaronder in ieder geval valt (maar niet beperkt tot) het vistuig, de 

maaswijdte, het vangstgebied, de soort en het visseizoen.  

c) Een deelnemer aan deze gedragscode zal naast de bovenwettelijke maatregelen die in deze 

gedragscode zijn benoemd, zich houden aan alle reguliere wet- en regelgeving ten aanzien 

van visserij welke op hen van toepassing is.  

 

9) Controle en sancties 

a) Voor het controleren van de naleving op artikel 2 lid b zullen externe controleurs worden 

aangesteld totdat de officiële controle en handhaving van de pulsvisserij volledig 

geïmplementeerd is (zoals beschreven in artikel 2). Het controleren van de naleving op de 

overige artikelen in deze gedragscode, geschiedt door de CVO, door de PO’s welke 

aangesloten zijn bij de CVO en/of door het opvragen van gegevens bij relevante instanties.  

b) Geconstateerde overtredingen op de artikelen in deze gedragscode, met specifieke nadruk 

op artikel 2, lid b en artikel 8, zullen worden gesanctioneerd volgens het ‘boetereglement 

MSC pulsvisserij’. Dit is beschikbaar op www.cvo-visserij.nl. 

c) Het bestuur van de CVO is bevoegd om een Deelnemer die een overtreding begaat op één 

van de artikelen in deze gedragscode een sanctie op te leggen conform de bepalingen in het 

‘boetereglement MSC pulsvisserij’ 

 
10) Up-to-date houden van gedragscode 

a) Het is de verantwoordelijkheid van de CVO om de gedragscode up-to-date te houden en aan 

te laten sluiten op de actuele situatie 

b) Voortschrijdend inzicht kan aanleiding zijn tot wijzigen van deze gedragscode. Deze 

wijzigingen worden vastgesteld door het CVO bestuur en gaan in nadat de deelnemers aan 

de gedragscode schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van deze aanpassingen.   

c) Ten allen tijde is er een up-to-date versie van deze gedragscode beschikbaar op www.cvo-

visserij.nl, evenals een document dat de wijzigingen tussen de verschillende versies van de 

gedragscode weergeeft.   

 
Ondertekening 
Door het ondertekenen van deze gedragscode verklaart ondergetekende (de deelnemer) hierbij dat:  
 

a) hij/zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze gedragscode en het bijbehorend 

‘boetereglement MSC pulsvisserij’, dat hij/zij akkoord gaat met het daarin bepaalde en dat 

http://www.cvo-visserij.nl/
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hij/zij zich zal houden aan de in deze gedragscode en het boetereglement neergelegde 

voorwaarden. 

b) hij/zij in geval aan hem/haar een boete wordt opgelegd in geval van overtreding op één van 

de voorwaarden in deze gedragscode, hij/zij deze (ook in geval van beroep) terstond aan de 

CVO zal voldoen.  

Naam deelnemer: 

Naam onderneming: 

Scheepsnummer en -naam:  

Datum: 

Plaats: 

Handtekening:  

 


