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Belastingbetaler spekt plundering van de zee
Persber icht - 23 decem ber , 2011

Greenpeace voert op dit moment actie in de haven van IJmuiden tegen Europa’s allergrootste varende
visfabrieken, die met belastinggeld worden gesteund. Op twee van Europa’s grootste vissersschepen schilderen
actievoerders de miljoenen euro’s die deze schepen de afgelopen jaren ontvingen. Met deze steun vissen de
schepen de zeeën van West-Afrika leeg. Deze cijfers komen uit een rapport dat onderzoeksbureau Profundo
opstelde in opdracht van Greenpeace. Uit het onderzoek blijkt dat de winst die de eigenaren van deze destructieve
schepen maken, afhankelijk is van overheidssteun.
'Het is schandalig dat belast inggeld wor dt gebr uikt om drij vende visf abrieken de kust wat er en v an West - Afrik a t e lat en
plunder en. I n deze ar m e r egio lopen de visvoor raden in r ap t em po t erug, waardoor de voedselv eiligheid van m ilj oenen
Afr ikaanse m ensen in gevaar kom t ', zegt Fem ke Nagel, cam pagneleider oceanen bij Greenpeace. 'Onze eigen wat eren zij n
t ot aal over bevist en daar om gaan deze gr ot e schepen naar ander e r egio’s. Wat Europese ov erheden j uist m oet en doen is het
aanpakken van de uit haar voegen gegroeide vloot .'
Econom isch onder zoeksb ur eau Profundo bekeek de geldst rom en die de afgelopen j ar en v anuit de Eur opese Un ie en haar
lidst at en naar dr ie Nederlandse rederij en gingen. Deze r ederij en vorm en m et hun doch t er m aat schappij en de Pelagic Fr eezert r awler Associat ion ( PFA) . Hu n 34 groot schalige t r awlers zij n in feit e v ar ende v isf abr iek en die t er plek ke de reusacht ige
vangst en kunnen verwer ken. Deze t rawler s st aan sy m bool voor de overcapacit eit v an de Europese v loot : er zij n t eveel bot en
voor t e weinig vis. Met belast inggeld w or dt de t oegang t ot de w at er en v an landen als Maur it anië en Marokk o bet aald. De
afgelopen vij f j aar liep deze indirect e st eun specifiek voor deze dr ie r ederij en op t ot m aar liefst € 142,7 m ilj oen.
Deze vloot kreeg t ussen 1994 en 2007 ook nog € 21 m ilj oen voor de bouw en m oder niser ing van de schepen. Naast deze
enorm e bedragen aan dir ect e st eun w orden vissersch epen vrij gest eld v an accij ns op brandst of. De j aarlij k se voor delen hierv an
voor de t ot ale PFA- vloot kunnen volgens berekeningen oplopen t ot m aar liefst € 78 m ilj oen.
Veert ig j aar slech t Eur opees visserij beleid en gebr uik van su bsidies hebben geleid t ot een veel t e grot e en v erw oest ende vloot .
Het m er endeel van de Europese visbest anden is over bevist . Op dit m om ent wordt het Europese visser ij beleid her v or m d.
Gr eenpeace vindt dat st aat ssecr et aris Henk Bleker de overcapacit eit niet goed aanpak t door dat ov er t e lat en aan
m ar kt wer king. Nagel: 'Bleker kan nu kiezen voor gezonde oceanen en duur zam e visser ij . Dit is het m om ent om concr et e
doelen t e st ellen om daar t e kom en. Door het aan de m ar kt over t e lat en blij ven j uist de m ach t ige en t ot op heden zwaar
gesu bsidieerde t rawler s de baas op zee.'
Meer infor m at ie en beeldm at eriaal:
Jaap Oppenhuizen, per svoor licht ing, 06 25031014
Fem ke Nagel, cam pagneleider oceanen, 06 21276860
Not en voor de r edact ie
- Pr ofundo rapport : ht t p: / / w ww.gr eenpeace.nl/ rappor t su bsidie
- I nfo over de PFA: De schepen van Parlevliet & van der Plas, Cornelis Vr olij k / Jaczon, W. v an der Zwan & Zn en hun
int ernat ionale docht erondernem ingen behoren t ot de groot st e en m eest k r ach t ige v issersschepen v an Eur opa. Elf van deze
schepen st aan in de t op zevent ien van de t ot ale Europese vloot als het gaat om lengt e, gewicht en m ot orver m ogen. Zest ien
van deze schepen vist en de afgelopen vij f j aar ook in West - Afrik a ( Maurit anië en Marok ko) .
- Rapport van de Europese Rekenkam er: ‘Have EU m easu res cont r ibut ed t o adapt ing t he capacit y of t he fish ing fleet s t o
avalaible fishing oppor t unit ies?’ Decem ber 2011
ht t p: / / eca.europa.eu/ port al/ pls/ port al/ docs/ 1/ 10544728.PDF

http://www.greenpeace.nl/press/Persberichten-2011/Belastingbetaler-spekt-...

23-12-2011

