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Afname van gestroopte vis door de horecaketen
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Recent heeft een traject tot wijziging van de Visserijwet plaatsgevonden met als
doel om visstroperij-overtredingen strafbaar te stellen onder de Wet op de
Economische Delicten. Met deze wetswijziging wordt beoogd om de bestrijding
van de visstroperij op met name de binnenwateren en de kustwateren van een
impuls te voorzien, o.a. doordat hiermee strengere straffen kunnen worden
opgelegd.
Tijdens de behandeling van de wetswijziging is zowel in de Tweede Kamer als in
de Eerste Kamer er op aangedrongen om ook in te zetten op een stevige en
specifieke aanpak van de horecaketen, als (potentiële) afnemer van gestroopte vis
als snoekbaars en aal en van s chaaldieren als kreeften.
Ik ben mij er bewust van dat in een deel van de horecaketen afname plaatsvindt
van gestroopte en dus illegaal verkregen vis. Hoewel het per geval vaak om kleine
hoeveelheden vis gaat kan dit in de optelsom van alle horeca-afneme rs toch om
een redelijk substantiële totale hoeveelheid gaan.
Ik heb aan de Kamer aangegeven dat ik over dit onderwerp contact met uw sector
zal opnemen en de sector zal verzoeken zelf haar verantwoordelijkheid te nemen
om de (mogelijke) afname van gestroopte vis zoveel mogelijk uit te bannen.
Hiertoe wil ik u met dit schrijven oproepen om het betreffende onderwerp
nadrukkelijk onder de aandacht van uw achterban te brengen. Afname van vis zou
daarbij uitsluitend nog plaats moeten vinden van aanbieders die voldoen aan de
tracerings- en etiketteringseisen op basis van de Europese controleverordening
(1244/2009). Dit kan gaan om beroepsvissers die hiertoe een administratie
bijhouden of om (groot)handelsbedrijven. Mogelijk kan door uw sector ook in de
door u gehanteerde kwaliteitszorgsystemen en -aanpak dit onderwerp een plek
krijgen ten einde de (eventuele) afname van gestroopte vis zoveel mogelijk terug
te dringen.
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Tot slot wil ik u verzoeken om mij te informeren over de stappen die u naar
aanleiding van dit schrijven gaat ondernemen, zodat ik ook de Kamer
geïnformeerd kan houden over de wijze waarop de horecaketen met dit
onderwerp omgaat.

(w.g.)

dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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