
 

 

 

Advies	aan	EU:	onderzoek	
rechtmatigheid	pulsvisserij		
BRUSSEL - Heeft Nederland met het toestaan van pulsvisserij de Europese 
regels overschreden? De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de 
EU, wordt geadviseerd een onderzoek in te stellen naar het verstrekken van de 
84 ontheffingen die vissen met gebruik van elektriciteit mogelijk maken. 

 

Het advies komt van de juridische afdeling van het directoraat-generaal  voor zee en 
visserij van de EU. De Franse milieu-organisatie Bloom had vorig jaar om het 
onderzoek gevraagd en kreeg vorig week antwoord van het departement. Het is aan 
de Eurocommissarissen om het onderzoek daadwerkelijk in gang te zetten. 

Het advies om een zogenaamde ‘inbreukprocedure te starten’ komt op een precair 
moment omdat er in Brussel gezocht wordt naar een oplossing voor de pulsvisserij. 
De Europese Commissie wil de pulsvisserij toelaten, maar het Europese Parlement 
stemde een jaar geleden voor een totaalverbod.  



Een eerder onderzoek naar onterechte subsidies aan pulsvissers liep op niets uit. De 
Europese fraudewaakhond OLAF concludeerde dat er niets onrechtmatigs was 
gebeurd.  

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) spreekt schande van het 
advies voor een nieuw onderzoek. Van Dalen zit bij de triloog, de onderhandelingen 
binnen de EU over de pulsvisserij.  

 

,,Uitgerekend nu, in de eindfase van de EU-onderhandelingen, deze ambtelijke brief 
publiceren? Nu de finale van die triloog er aan komt werken dit soort acties geheel 
tegen. Dit zet die triloog onder absurde hoogspanning”, aldus Van Dalen. Hij roept de 
Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) op om het voorstel voor 
een inbreukprocedure naast zich neer te leggen. Van Dalen:  ,,Wie heeft het 
uiteindelijk voor het zeggen in de Europese visserij: de Europese Commissie of 
Bloom?” 

Claire Nouvian, voorzitter van Bloom,  reageert juichend na het lezen van het advies: 
,,De dominostenen beginnen te vallen. Jarenlang heeft de Nederlandse visindustrie 
geprofiteerd van een schandalige voorkeursbehandeling en miljoenen euro's subsidie 
terwijl ze de oceaan en de kleinschalige visserij schade toebrachten.” 



 

Bloom presenteert het advies als een volgende stap in de richting van een totale ban 
op de pulsvisserij en schrijft dat de Europese Commissie ‘eindelijk de illegaliteit van 
het elektrisch vissen erkent’.  

Zover is het echter nog niet omdat niet zeker is dat het onderzoek er komt, laat staan 
wat de uitkomsten zijn. Maar voor de Nederlandse pulsvissers, onder wie 17 
Zeeuwse, begint hoe dan ook de tijd de dringen. In april lopen de eerste tijdelijke 
ontheffingen af. 

 


