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Van: Ad Corten [ @yahoo.co.uk] 

Verzonden: dinsdag 2 maart 2010 8:27 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: Re: project paciric reders etc 

Bijlagen: voorstel onderzoek Pacific 2010 v4,docx 

gpelagicfish.eu 

Dag 

Hierbij stuur ik je een nieuwe versie van het projectvoorstel voor de Pacific in 2010 (versie 4). 
Gezien de belangstelling van de Europese Commissie om zelf een onderzoek naar horsmakreel en 
hydrografie te financieren, heb ik dit onderdeel uit het PFA/LNV voorstel gehaald. 

Behalve aar 
^. - geen exemplaar van dit herziene voorstel. 

Cl» 

. stuur ik ook een kopie aan Gerard van Balsfoort. Die heeft nog 

Vriendelijke groeten, 

Ad 

O 
f 

— On Mon, 1/3/10, 

From: 
Subject: project pacitic reaers etc 
T o ' 'ÏTlvahnn.co.uk 
v ^ c : . ^ . _ .. .•!ƒ 

Date: Monday, l March, 2010,16:57 

i@ntinlnv.itl> wrote: 

j(gminlnv.nl; 

Sminlnv.nl> 

aog een keer mailen gaat dus om Kun je me dat project met cc y 
het observers deel etc! 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or ifthis message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting frorh the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

21-12-2011 
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Voorstel Onderzoek Pacific 2010 

1 maart 2010 

1. Aclilcrgiond 

Sinds 2006 zijn PFA schepen actief in de zuidelijke Pacific. Zij vissen hier op horsmakreel (jack 
mackerel) en gewone makreel (chub mackerel) in het gebied buiten de 200 mijlszone van 
Chili. Ter bevordering van het duurzaam beheer van de visbestanden in dit gebied heeft de 
PFA, samen met het Nederlandse Ministerie van LNV, in de periode 2007-2009 onderzoek 
gefinancierd ter waarde van € 300.000. Een deel van dit onderzoek werd uitgevoerd door 
Corten Marine Research (CMR), en een ander deel door IMARES. Het CMR onderzoek betrof 
een waarnemersprogramma aan boord van PFA schepen, en het deelnemen aan 
wetenschappelijke vergaderingen van de South Pacific Regional Fisheries Management 
Organisation (SPRFMO). Het IMARES onderzoek bestond uit een desk study naar het 
mogelijke gebruik van akoestische gegevens afkomstig van bedrijfsschepen. 

Het huidige CMR contract loopt tot eind 2009. Om te voldoen aan de nieuwe eisen die de 
SPRFMO het afgelopen jaar heeft opgesteld (de "data standards") is het nodig dat het 
onderzoek in de Pacific de komende jaren wordt voortgezet. Hierbij gaat het niet uitsluitend 
om het verzamelen van gegevens door waarnemers aan boord van schepen, maar ook om 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van de SPRFMO. 

2. Ver/.vvai ing van hel wetenschappelijk oniler/oek 
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3. Voorstel voor het onderzoek in 2010 

Net als in de afgelopen twee jaar zal ernaar gestreefd worden om gedurende het hele 
visseizoen een waarnemer aan boord van een van de PFA schepen te hebben. Hiervoor 
moeten twee waarnemers beschikbaar zijn, die elkaar aflossen. De afgelopen twee jaar is 
hiervoor gebruik gemaakt van een (Nederlandse) waarnemer die in vaste dienst is bij CMR, 
en een Poolse waarnemer die per reis wordt ingehuurd. Voorgesteld wordt om deze 
constructie ook in 2010 voort te zetten. 

Voor uitbreiding van het fundamentele onderzoek was oorspronkelijk gedacht aan het 
inhuren van een part-time onderzoeker. Deze zou binnen het Nederlandse project een 
studie moeten maken van het effect van hydrografische factoren op verspreiding van de 
horsmakreel en het recruitment. 

Intussen heeft de Europese Commissie echter aangegeven dat zij ook fundamenteel 
onderzoek aan aan horsmakreel in de Pacific wil financieren. Zij heeft ondergetekende 
gevraagd om hiertoe een voorstel in te dienen. Ik heb nu het onderzoek dat oorspronkelijk 
gepland was als onderdeel van het Nederlandse project, opgeschaald naar een groter 
Europees project. Dit voorstel is op 17 februari voorgelegd aan de Commissie, en deze heeft 
er in eerste instantie positief op gereageerd. 

In het licht van deze nieuwe ontwikkeling, is het onderdeel horsmakreel en hydrografie niet 
meer opgenomen in het Nederlandse projectvoorstel voor 2010 

'1. Gedetailleerd over/icht van geplande acliviteilen 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende werkzaamheden die voorzien zijn in het 
kader van het nieuwe project. 

4.1. Waarnemerreizen aan boord van PFA schepen. 

Het is de bedoeling om gedurende het hele visseizoen (maart - oktober) op ieder willekeurig 
moment tenminste één wetenschappelijke waarnemer aan boord van de PFA vloot te 
hebben. In verband met het rotatieschema van de bemanningen (aflossing elke 7 weken), 
betekent dit dat er jaarlijks 5 reizen van 7 weken gemaakt zullen worden. 

4.2. Verwerking en analyse van waarnemereeeevens. 

De verzamelde gegevens zullen zoveel mogelijk al tijdens de reis door de waarnemer worden 
ingevoerd in de SPRFMO spreadsheets. 
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4.3. Verzamelen vari treklijsten vanalle PFA schepen. 

De SPRFMO vraagt om gedetailleerde gegevens per trek van elk schip, dus ook van de 
schepen waar geen waarnemer aan boord zit. Deze gegevens moeten worden opgestuurd in 
een speciaal format (" trawl fishing activities"). Het is in de praktijk ondoenlijk om deze 
gegevens al door de schippers in het vereiste format te laten zetten, leder schip heeft zijn 
eigen soort treklijst, en het maximum dat we kunnen eisen, is dat schepen regelmatig 
kopieën van hun eigen treklijsten opsturen. CMR moet daarvoor regelmatig contact houden 
met de schepen, hun eraan herinneren dat ze de lijsten opsturen, de lijsten controleren, en 
de gegevens overzetten in SPRFMO format. Voorgesteld wordt dat CMR de gegevens van 
alle PFA schepen, inclusief de buitenlandse, levert aan de SPRFMO. Het format dat hiervoor 
gebruikt moet worden, is tamelijk gecompliceerd, en ter voorkoming van fouten is het 
wenselijk dat de verwerking door één instantie gebeurt. 

4.4. Deelnemen aan vergaderingen en wetenschappelijke activiteiten van de SPRFMO. 

De afgelopen drie jaar heeft CMR een onderzoeker geleverd voor alle vergaderingen van de 
Science Working Group (SWG), de Data and Information working Group (DIWG) en de Jack 
Mackerel Subgroup (JMSG). De CMR onderzoeker trad hierbij op als vertegenwoordiger van 
de Europese Unie. Het ligt in de bedoeling dat de EU bijdrage aan het wetenschappelijke 
onderzoek ook de komende jaren wordt voortgezet, en daarom zal CRM jaarlijks tenminste 
twee maal een onderzoeker moeten leveren voor SPRFMO vergaderingen. 

4.5. Analyse van verzamelde gegevens 

De gegevens van de waarnemers en de treklijsten van de schippers worden niet alleen 
opgestuurd aan de SPRFMO, maar deze gegevens worden ook door CMR geanalyseerd. 
Jaarlijks wordt een Engelstalig rapport geschreven over de resultaten van dit onderzoek. Dit 
rapport dient ter informatie van de opdrachtgevers. Daarnaast wordt het gepresenteerd in 
de SPRFMO Sience Working Group. 

4.6. Opstellen van jaarlijkse nationale rapporten voor de SPRFMO 

De SPRFMO vraagt om jaarlijkse nationale rapporten over de ontwikkeling van de visserij. 
Voorgesteld wordt dat CMR dit verzorgt voor de PFA schepen. 

S. tUuIgel 

Het jaarlijkse budget voor het geplande onderzoek is weergegeven in Annex 1. De totale 
jaarlijkse uitgaven worden begroot op € 110.000 excl. BTW. 

6. Rappoi tage 

CMR produceert elk kwartaal een verslag van de voortgang van het onderzoek. Verder 
verzorgt CMR de jaarlijkse rapportage aan de SPRFMO (nationaal rapport en rapport over 
het waarnemersprogramma). De resultaten van het onderzoek worden jaarlijks beschreven 
in een Engelstalig rapport dat ook wordt ingebracht in de Science Working Group. 

G 
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De resultaten van het hydrografisch onderzoek zullen gepresenteerd worden in een f ) 
Engelstalig rapport aan de opdrachtgever. Daarnaast zullen de resultaten ook worden 
ingebracht in de SPRFMO werkgroep. Tenslotte is het de bedoeling om ze uiteindelijk te 
publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. 
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Annex 1. Biidgel voor 2010 

Begroting onderzoek Zuid Pacific 

periode 1 januari - 31 december 2010 
financiering. PFA / LNV 

versie 1 mar 2010 

§ 

activiteit 1 
waamemerprogramm a 

SPRFMO vergaderingen 

project management 

onderdeel | 
1 waamemer in vaste dienst 
1 part-time waamemer 
reiskosten waarnemers 5 x 2000 
materiaal waamemers 

salaris CMR onderzoeker 
reiskosten (2 vergaderingen pei jaar) 

i 

lorganisatie waarnemersprogramma, analyse 
gege\«ns, opsturen gege\«ns aan SPFRMO, 
di\«rse rapportages, 

Itotaat 

excl BTW 1 
52 000 
16 000 
10 000 
4 000 

9 000 
7 000 

12 000 

1 110 000 

BTW 1 

1 710 

2 280 

1 3 990 

totaal 1 
52 000 
16 000 
10 000 
4 000 

10 710 
7 000 

14 280 

113 990 
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Van: ' :..@cv-ym.nl] , ; ' ,t., 

Verzonden: dinsdag 2 maart 2010 15:47 

Aan: Gerard van 

Balsfoort 

CC: 

Onderwerp: RE; mau 

Beste . 

Er vindt een 'Commission Mixte' plaats in Mauritanie van 22 t/m 25 maart. 
Daartoe was er een voorbereidende vergadering op 17 februari in Brussel. 
Tijdens deze vergadering bleek duidelijk hoe groot de problemen rond de VMS situatie, en de daaruit 
voortvloeiende boetes, waren. 

Gesloot toen als volgt: 

1) De EU zou vóór de Commission Mixte een EU technicus/ technici naar Mauritanie sturen, om e.e.a. 
zelf te onderzoeken 

2) Er zou een 2**̂  voorbereidende vergadering belegd worden. 

Ik heb toen voorgesteld om jou en mee te laten gaan (bij goedkeuring Directie Visserij), gezien jullie 
recente en/aring aldaar. De Spanjolen «fl de Litouwers stelden eveneens voor hun technici mee te sturen. 

• is daarmee accoord gegaan. 
Als ri'ij vttZegt dat de technici mee kunnen voor een debriefing aan het einde van de dag, dan heeft deze 
missie absoluut geen zin. Als dat zo is, dan heeft de 2"^ voorbereidende vergadering op 10 maart ook geen 
zin. 

Ik zou willen verzoeken de status van die VMS missie vast te stellen. 
Als bovenstaand niet op een misverstand berust, dan zeg ik (ook) af. en zal ik Gerard verzoeken dit advies 
ook bij onze buitenlandse collega's neer te leggen. 

Mvg 

PS: Ik kom seperaat terug met wat opmerkingen'betreffende je rapport. 

Van: .mailtt .@minlnv.nl] 
Verzonden: ainsaag 2 maari 2010 14:00 
Aan: , .. ; Gerard van Balsfoort; 
Onderwerp: Fw: ntau 
Urgentie: Hoog 

Beste Heren 

Na met de EC gesproken te hebben over de mauritanie missie van volgende week, hebben we besloten om 
niet daarnaartoe mee te gaan, maar aanstaande vrijdag een coördinatie in brussel te houden. De EC gaf 
namelijk aan dat zij alleen alle overleggen met de DSCPM zal aangaan en de lidstaten er niet bij zijn. De 
lidstaten zouden dan op maandag een coördinatie hebben en aan het einde vd dagen een debriefing. Niet 
heel erg de moeite waard die tijd op die manier te investeren. 
Ik zal met van meldkamer naar de coördinatie gaan. 

Ik had mijn rapport van de november missie nog niet in een Engelse versie opgetekend tbv de EC en evt 
andere lidstaten. Deze heb ik gereed in de bijlage. 
Willen jullie die nog even bekijken of het goed is zo, dan sturu ik hem uiterlijk morgenochtend vroeg naar de 
EC (in Rijksstijl format) en kan het worden meegenomen met de coördinatie van vrijdag. 

12-1-2012 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
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Van: Gerard van Balsfoort .©pelagicrish eu] 

Verzonden: donderdag 4 maart 2010 12:04 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: FW: Greenpeace action against EU pelagic in Mauritanian waters 

Urgentie: Hoog 

Bij lagen: IMG_0482.jpg; IMG_0483.jpg; Greenpeace 1.jpg; Greenpeace 2.jpg; greenpeace 3.jpg; 
greenpeace 4.jpg 

Oag 

Mijn verzoekje aan geldt uiteraard ook aan LNV. Kunnen jullie met spoed contact opnemen met 
Greenpeace om dit t laten stoppen. 

Ik heb al gesproken met , maar ik vond dat wij legaal daar vissen (weet ze ook) en omdat LNV 

samen met de EC de licentie verzorgen en het algehele akkoord daar, zou afwijzing van dergelijke acties door 
jullie ons helpen. 

Gr., Gerard 

Van : Gerard van Balsfoort 
Verzonden: donderdag 4 maart 2010 12:00 
A a n : ' ' giec.europa.eu' 

C C : ' . • ' . • • • • . ' 

Onderwerp : Greenpeace Brtibffagva'itiSi-EU pelagic In Mauritanian waters 
Urgent ie : Hoog 

Dear 

I enclose some pictures taken from one of our vessels (MS Johanna Maria - Irish flag) actually fishing under 
the EU agreement in Mauritania which is subject to a Grreenpeace action. The Greenpeace action consists 
of moving around our vessel in rubber boats while filming our operation. 

What I have understood is that this Greenpeace action is targeting illegal fisheries (although they should 
know that this vessel is a legal vessel fishing legally in Mauritania waters), including targeting the 
abominable labour conditions on board illegal vessels. 
Furthermore they have shown a banner saying "Africa feeds Europe", which is strange because the catch of 
this (and all our) pelagic vessel will find its market in sub-Sahara West Africa. 

Until this very moment the action has continued for the second day already. 

My request to you is that the EC will take up contact with Greenpeace ands protest against this action and -
of course - demand to have this action stopped. 

I shall call you later today on this. 

Regards 
Gerard 

Gerard J. van Balsfoort 

12-1-2012 
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Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) 
Dutch Pelagic Ship-owners Association (RVZ) 
Pelagic Producer Organization (PO) 
Dutch Fish Board (Pvis) 
Dutch Fisheries Organization (SNV) 
Pelagic Regional Advisory Couneil (P-RAC) 

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands 

mobile: +31 6 
email: ebalsfoortOpelaeicfish.eu ( 
website: www.pelagic-fish.eu 

Do informatie in dit e-mail benchl (inclusief in{orm.=itie in b'ilagon'! is uitsluitend bestemd vooi de geadresseerde 
Dli bericht bevat vertrouwelijke ot persoonlijke infonnatie 
\i'ersirekking aan cii/oï gebruik door ande.'en is lïiei toegesiaan 
Indien u dit bench; ten onrechte omvangt verzoekt afzender u om hem hieivsn direct op de hoogte ie stellen en hel benclit te vernietigen 
Afzender is op geen enkele \ii\ze aanspr?'<eli|!-. vooi eniije (ou; of gebiek in de in'ioud ian dil bericht, v/sike fout of gsbrek Van optreden ais 
gevolg vnn het gebruik van e-mail 

The informalion in this niessags (including any iniarniaiion contained in attachments herctoi is iniended only (or use o; the addresse? 
This message contains confideiiliat or privileged infonnation 
II you reeeive this message unmtsnuonally please notify ihp. sender immediatoly and ihen delete ihis message 
The sender is m no v/ay liable foi any errors or omissions m the content of Itiis e-mail message 

( t ' 

12-1-2012 

http://www.pelagic-fish.eu
file:///ii/ze


éi 

S 



( ' 

i . 
— \ 

<fè 

S/ 



.1 

i * ;(.v 
i' 

( 

• ' ^ ^ 

- . < « • - - » • ^ - • _ . 1. 



^*3KC 

% . "< -

' * t 

. * « 



:V\' 
' \ 'r«'f^;.- '•••*'> *ji 

, A * ^ ' -

•,ö 

. - t - ' ' 

Of? 

r'-

v^ 
. ' ' • . - ^ . v 

,> 
. - ' - t r * 

• > ; 

f" 
i * 





o 

r C l 

O 

c« 

's I 

0.-1 (p 
Van: Gerard van Balsfoort @pelagicfish eu] 

Verzonden: dinsdag 9 maart 2010 14:52 

Aan: 

CC: ; ; Dirk van der Plas; Jan PLAS, J. van der 
@nordicfish.com); 

Onderwerp: RE: Decree 123-329 

Dag. 

Je bericht was duidelijk en uitvoerig, waarvoor alle dank. 
Er is echter nog geen besluit genomen over het al dan niet gebruik maken van de havenfaciliteiten in Chile 
door onze crew change vessel. 
We houden jullie op de hoogte als het besluit genomen is. 

r " \ Mvg 
V ' Gerard 

Van: [mailto: (Jminbuza.nl] 
Verzonden: dinsdag y maart 2010 14:08 
Aan: Gerard van Balsfoort 
Onderwerp: FW: Decree 123-329 

Beste Gerard, ik sinds mijn laatste bericht niets meer van je mogen vernemen. Hebben jullie in Nl al een 
beslissing genomen? 
Groet 

From: 
Sent: vrijdag 5 maart 2010 11:01 
To: 'Gerard van Balsfoort' 
Cc: " ; Diek Parlevliet; Dirk van der Plas; 

Subject: Kt:: uecrcc xt3-jzy 

Geachte Heer van Balsfoort, 

Ik ven/vijs naar ons telefoongesprek van heden. Ik vertelde u dat wij vandaag voor het eerst weer het 
Ambassadekantoor hebben kunnen betrekken en bezig zijn de omgevallen kasten, bureaus en computers 
weer zo goed als mogelijk op hun plaats te zetten. 
Bijgaand, zoals u verzocht een update van Hamburg Sud over de stand van zaken wb de Chileense havens 
na de aardbeving van enkele dagen geleden. Zoals u ziet is eigenlijk alleen de geprivatiseerde terminal TPSV 
(container terminal) bereikbaar. De oudere berths. 4,5 en 7 zijn vanwege de geleden schade buiten werking. 
Naar mijn inschatting zijn dat de berths waar uw vaartuig van gebruik maakt. Wellicht kunt u nagaan pf dat 
inderdaad het geval is, want dan is de beslissing snel gemaakt. Veel havens ten zuiden van Valparaiso 
hebben ook schade geleden en de aanvoer vanuit het achterland is moeizaarn. De haven van Talcahuano 
bestaat niet meer. De scheepvaart sector en met name de Chileense vissersvloot heeft aanzienlijke schade 
geleden. 

Afgelopen week is natuudijk geheel in het teken geweest van de gevolgen van de aardbeving, Nederlanders 
in het getroffen gebied trachten te bereiken e.d 
Ook de nationale autoriteiten hebben uitsluitend oog voor de na-effecten van de aardbeving. 

21-12-2011 
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Andere zaken die u in overweging dient te nemen is het feit dat het internationale vliegveld van Santiago 
maar mondjesmaat vliegtuigen ontvangt U dient u zich ervan te vergewissen 
dat het nieuwe personeel voor de vaartuigen zonder problemen Santiago '.<unnen bereiken. Ook dient u 
zekerheid te hebben dat de bevoorrading, mocht uw schip in Valparaiso aanmeren, 
geheel op peil is. Vanwege de schade aan de infrastructuur is de logistieke aanvoer'van allerlei soorten 
goederen en levensmiddelen onzeker. 

Ik hoop dat deze informatie u een beter beeld geeft van de actuele situatie in het land 

Met vriendelijke groet 

From: Gerard van Balsfoort [mailto: .r, ,f:.-.T •i:(apelagicfish.eu] 
Sent: vrijdag 5 maart 2010 8:43 
To: l 
Cc. , Dirk van der Plas 
Subject: FW: Decree 123-329 

Goedemorgen mijnheer 
Ik zie dat u in onderstaand mailtje niet was ingecopieerd. Bij deze. 
We moeten eigenlijk voor dit weekend besluiten wat we gaan doen; wel of niet de logistiek verleggen naar 
Peru of Argentina. 
Dus een snelle indicatie is voor ons van groot belang. 
Gr., Gerard van Balsfoort 

Van: _Plas Dirk Van der gipp-group.eu] 
Verzonden: vriidag 5 maart 20iO 12:32 ( 
Aan: (§)llanosyda.cl 
CC: _Parlevliet Dirk-Jan; Gerard van Balsfoort; " ' (^ 
Onderwerp: RE: Decree 123-329 H 
Goedemiddag allen 
Goed om elkaar weer eens te spreken via de mail. Je bericht is duidelijk. We zullen voortaan via 

communiceren. Wij komen allen in Beiroet om daar klanten te ontmoeten. Vissen doen we daar in 
de nabije buurt (nog) niet. 
Geachte , wij hebben enige tijd geleden ene mail gestuurd, zoals bijgesloten onder in deze 
mail, waar wij tot op heden nog geen antwoord hebben gekregen. Klopt dit email adres nog of gebruiken 
jullie deze advocaat niet meer in Chili? Zo nee, wie kunnen jullie ons dan aanraden in deze. Ik heb het idee 
dat onze mail is blijven hangen ergens of dhr' . • heeft nog geen tijd gehad. Graag zou ik u willen 
verzoeken of u dit kunt nagaan. Het is van het grootste belang voor onze verdere logistiek operatie dat wij 
snel weten waar wij aan toe zijn in Chili. 
Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
Drik van der Plas 
Van: [mailto:! i@)minbuza.nl] 
Verzonden: donderdag 4 maart 2010 7:23 
Aan: _Plas Dirk Van der; i (§)llanosycia.cl 

21-12-2011 
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CC: _Parlevliet Dirk-Jan; Balsfoort Gerard van; 
r ^1 Onderwerp: RE: Decree 123-329 
"̂-̂  '̂ Goedemorgen Dirk, 

Dank voor de kopieverlening, zij het dat het hoogstwaarschijnlijk effectiever is om mijn opvolger, 
ambassadeur. , kopie te verlenen aangezien ik me inmiddels bezig houdt met de 
zware metalen in vissen die voor de kust van Libanon worden gevangen. Bovendien had ik ooit van 

begrepen dat jullie met een zekere regelmaat Beiroet aandoen om over visserij aan de 
Airikaanse kust te spreken, maar daar heb ik nog niets van gemerkt. 
Ondertussen wens ik je succes met de actie inzake de crew-changes vja Valparaiso. 
Hartelijke groeten, 

From: _Plas Dirk Van der [mailto: i@pp-group.eu] 
Sent: woensdag 3 maart 2010 22:^7 
To: • Gïlanosycia.cl 
Cc:' _Parlevliet Dirk-Jan; Balsfoort Gerard van; i 
Subjeci; Decree 123-329 

Dear Mr 
f \ We have been put In contact with you by the Dutch Ambassador in Chile, Mr 

;ome time ago already. 
we , our company , have been in contact with you before regarding several legal 
aspect of decree 123. As you might kiSow, this decree has lately been altered in such a 
way that it would make our logistical operation from Chile impossible. This logistical 
operation is vital for our fishing vessels and operation outside the EEZ óf Chile. This 
was the message which we received initially, It seemed this adjustment to decree 123, 
or called decree329 had been passed. 
We are now also receiving some info that this might prove to be incorrect. The Decree 
has apparently not been passed yet by the government nor is it sure it will be passed 
anyway due to inseeurity in respect of WTO trade problems that Chile might face from 
the EU.. We received the "advise" to just start our logistical operation from Chile and 
see what will happen. 
We are looking for some legal confirmation that indeed this adjustment/new decree 
has not been passed (yet) and if so what can we do then and if not what will be your 
legal advise in this. 
We are always open for more clarification. Please contact via email tp all in CC or call 

1. 
Looking forward to your reply 
Sineere regards 
Dirk van der Plas 
PP Group Netherlands BV 
www.pp-qroup.eu 
From: i [mailto: sJvtr.net] 
Sent: Tuesday, March 02, 2010 1:58 AM 
To: 
Subject: RV: Supply from Chile for our fishing ships 
Importance: High 
Dear 
Regarding possibilities to operate from Chile sen/icing vessels to assist Alina and Sirius outside 200 
miles I interchange in January some mails with Find attached mail and File. 
As update of informatipn from 28-January I can say Decree 329 until now is not approved by State 
Gomptroller Office and nobódy can assure that this Decree is going to be approved or not. 
My suggestion is to start operation of your service vessel from Chile and in case the Law is 
approved then to switchover operation from Argentina and later Peru. 
For Chile I can look for Maritime Agency interested to work with us. For Argentina give me some 
time because actually due to earthquake Communications aren't very good and I need to check not 
only the Port also the Agency. For Peru will not be a problem because I have many friends there. 
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In case you decided for start operation from Chile I need all information of Service Vessel and a 
tentative program for arrival. 
Is all I can inform you for the moment. 
RoQards 

De: [mailto, @vtr.net] 
Enviado el: iueves, 28 de enero de zOlO 21:07 
Para: 
Asunto: RE: Supply from Chile for our fishing ships 
Importancia: Alta 
Dear . - i . 
Regarding the possibility to continue in 2010 operating sen/icing vessels from Chile I can inform you during 
last days I tried to have the best and real information having interviews with different people. 
On 30-December-2009 Chilean President and 3 Ministers signed Decree Law 329 (Decreto Supremo) where 
the actual restriction for Fishing Vessels use of Ports now is "also" for Servicing Vessels. This means will not 
be possible to operate from Chilean Ports. 
1 had the chance to have a look and also a copy of this Decree attached to this mail highlighted in yellow 
important paragraph regarding restriction for Servicing Vessels. 
This new Decree now is in process of review by State Comptroller Office for approval. Normally this process 
takes 5 days but in this case is taking longer because some experts in this Office thinks could be against 
some Free Trade Agreements with some countries operating Factory Fishing Vessels outside 200 miles. i[ " '•'̂  
Today nobody can assure that this Decree is going to be approved or not. Suggestion is to wait up to 15 days 
and see what happens. / 
For the moment copy is of this Decree I ask you to used as Confidential because is unofficial until is \ i 
approved. 
I will keep you informed of any other news. 
My best regards 

Pirk Van der Plas 
•.Ol app-gfoup.eu 

Parlevliet 8. Van der Plas B.V. 
Voorschoterweg 31 
2235 SE Valkenburg 
The Netherlands 
Phone:+31(0)71 789 OOOO 
Fax +31 (0171789 0001 

Web: http;//www.parlevliet-vanderplas.nl ^ ^ 

i ) 
All our offers, notices and agreements are subject to our general conditions of sale and delivery, | j | ^ 

( ^ registered with the Chamber of Commerce and Industry, The Netherlands, of which we can send you a copy upon requt ^ ^ 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het 
bericht te verwijderen. De Slaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
this message was sent to you by nnistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages. 

De informatie in dit e-mail benchl {mclusiet infcmialie in bijlagsn) is uitsluitend besteiTid voor de geadresseeide 
Dit Bericht liev/at «ertrouvjêlijKe of persoonlijke informatie 
VeisIreKKing aan en'of gebiuik door anderen is niel toegestaan 
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C /an: Gerard van Balsfoort [gbalsfoort@pelagicfish.eu] 
"'Verzonden: dinsdaa fi anril 9.010 23:11 

Aan: 
Onderwerp: KE: ND 92/10 - SPRFMO - research project 

Snappen jullie de max. 7% in kind contribution? Wist ik niet. Dat is heel weinig en 
betekent dus 23% echt geld door de lidstaten. 
Gr., Gerard 

Oorspronkeliik bericht 
Van: imailto: 3minlnv.nl] 
Verzonden: dinsdag 6 apri3 2010 13:14 
Aan: , 
CC: • yyahóo.co.uk; Gerard van Balsfoort / 
Onderwerp: FW: ND 92/10 - SPRFMO - research project \ 

Dit moet t dan zijn ? 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

woensdag 7 april 2010 9:12 
'Gerard van Balsfoort'; 
RE: ND 92/10 - SPRFMO - research project 

7 ^ 

Ja, Gerard, zo heeft de commissie dat bedacht, schijnt een interne EU regel te zijn! 

Oorspronkelijk bericht 
Van: Gerard van Balsfoort [mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu] 
Verzonden: dinsdaa 6 aoril 2010 23:11 
Aan: " .. , ; 
Onderwerp: «b: ND 92/10 - bPREiyiO - research project 

Snappen jullie de max. 7% in kind contribution? Wist ik niet. Dat is heel weinig en 
betekent dus 23% echt geld door de lidstaten. 

C ' ^ - i Gerard 

^ 1 OorsDronk*»liik bericht 
^ a n : [mailto: 'minlnv.nl) 

Overzonden: dirisdaq 6̂  april ^ulU 13:14 
- Aan: -ihotmaii.com 

: ,yahoo.co.uk; Gerard van Balsfoort 
Onderwerp: fW: ND 92/10 - SPRFMO - research project 

Dit moet t dan zijn ? 
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Van: Ad Corten [ @yahoo.co.uk] 

Verzonden: woensdag 14 april 2010 11:36 

Aan: Gerard van Balsfoort 

CC: DiekParlevliet; Dirk van der Plas; Gerard Zwijnenburg; Wim 

vdZwan 

Onderwerp: verslag onderzoek Pacific Ie kwartaal 2010 

Bijlagen: CMR 2010-07 Pacific eerste kwartaal 2010.doc 

Dag Gerard, 

Hierbij stuur ik je het verslag over het onderzoek in de Pacific gedurende het eerste kwartaal van 
2010. Er waren in deze periode geen waarnemers op zee, en het werk bestond vooral uit het 
uitwerken van gegevens van 2009 en het voorbereiden van de reizen in het komende seizoen. 

Ik kopieer dit verslag ook aan LNV en de betrokken reders. 

Vriendelijke groeten, 

Ad 

O, 
d é' 

C ^ 

21-12-2011 
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De visserij 

Oe PFA schepen die de afgelopen winter in Europa hadden gevist, vertrokken in de loop van maart 

richting Pacific. Het vertrek van de schepen werd in enkele gevallen vertraagd door technische 

problemen (Annelies Ilena) of de installatie van nieuwe apparatuur (Maartje Theadora). Hierdoor had 

geen van deze schepen de visgronden bereikt aan het eind van het eerste kwartaal. 

Alleen de Margiris, die in februari vanuit Las Palmas was gaan stomen, begon al met de visserij 

tijdens het eerste kwartaal. De horsmakreel die werd aangetroffen, bevond zich ver naar het zuiden 

en was uitzonderlijk groot van stuk. 

Door de weigering van Chili om de Pearl Stream nog langer gebruik te laten maken van Chileense 

havens, moet dit schip nu vanuit Peru gaan opereren. Dit maakt de aflossing van de bemanning en de 

bevoorrading van de trawlers een stuk ingewikkelder. 

Op 27 februari werd het zuiden van Chili getroffen door een zware aardebeving. In de voornaamste 

Chileense aanvoerhaven voor horsmakreel, Talcahuana, werd 40% van de verwerkingscapaciteit 

(vismeelfabrieken) uitgeschakeld door een tsunami. Hierdoor zal de Chileense visserij inspanning in 

ieder geval gedurende de eerstkomende maanden beperkt blijven. De Chileense schepen die in 

maart naar zee gingen, visten net als de Margiris ver naar het zuiden op grote horsmakreel. 

2 Waarnemersprogramma 

2.1 Uitwerking van gegevens 2009 

Oe gegevens van de waarnemers werden in het SPRFMO format gezet en opgestuurd aan Brussel. 

Het doorsturen van de gegevens aan het SPRFMO secretariaat gebeurt door de Europese Commissie. 

De gecorrigeerde gegevens van de waarnemer op de Margiris werden eerst opgestuurd naar 

Litouwen voor eventueel commentaar, maar hierop werd geen reactie ontvangen. 

Nadat de PFA medio februari de definitieve aanvoercijfers over 2009 had aangeleverd, kon een begin 

worden gemaakt met het corrigeren van de treklijsten voor dat jaar. Oeze treklijsten moeten in een 

standaardformaat worden opgestuurd naar het SPRFMO secretariaat. Op de originele treklijsten 

staan voorlopige schattingen van de vangst die gemaakt zijn door de schippers op het moment dat 

de trek aan boord kwam. Om te zorgen dat het totaal van de treklijsten correspondeert met de 

officiële vangstopgaven van de reders, moeten de treklijsten achteraf gecorrigeerd worden. 

Voor de meeste schepen bleken de voorlopige schattingen van de schippers aardig overeen te 

komen met de officiële vangstopgaven die later beschikbaar kwamen. Alleen voor de Annelies Ilena 

bedroegen de werkelijke vangsten ongeveer het dubbele van datgene wat de schippers in eerste 

instantie gerapporteerd hadden. De bemanning van dit schip blijkt dus zeer voorzichtige schattingen 

te maken. Voor de Jan Maria klopten de voorlopige schattingen ook niet met de uiteindelijke 
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( opgaven, kennelijk doordat de schippers de vangsten gedurende een deel van het jaar in kantjes 

gerapporteerd hadden in plaats van in tonnen. 

Tenslotte werd in dit kwartaal begonnen met het aflezen van de in 2009 verzamelde otolieten van 

horsmakreel. 

2.2 Voorbereidingen voor het seizoen 2010 

Oe kisten met materiaal voor de waarnemers werden aangevuld en alvast op schepen gezet die naar 

de Pacific vertrokken. Dit waren de Franziska en de Annelies Ilena. Oe Franziska was uitgekozen 

omdat dit schip vanuit Peru zou gaan opereren, en daardoor een geschiktere kandidaat was voor het 

meesturen van waarnemers dan de PFA schepen. Voor die laatste was het onduidelijk hoe lang hun 

reizen zouden gaan duren nu de Pearl Stream niet meer vanuit Valparaiso mocht opereren. Helaas 

meldde de reder pas na het vertrek van de Franziska dat dit schip intussen was omgevlagd naar Peru, 

( en dat het daarom met Peruaanse waarnemers zou gaan werken. Gekeken zal worden hoe het 

"Wk materiaal aan boord van dit schip op zee overgezet kan worden op een schip van PP. 

Op grond van de ervaringen in 2009 werd een nieuwe versie van het handboek voor de waarnemers 

gemaakt. De voornaamste veranderingen in de bemonstering met ingang van dit jaar zijn: 

De vangst wordt voortaan gestratificeerd bemonsterd. Dat wil zeggen dat er aparte monsters 

genomen worden van soorten die minder talrijk in de vangst aanwezig zijn, maar die wel 

belangrijk zijn (kleine horsmakrelen, tonijnen etc) . Deze soorten blijven buiten beeld wanneer 

er - zoals tot nu toe - alleen maar een mand uit de ongesorteerde vangst wordt gemeten. Met 

de nieuwe methode wordt het mogelijk om een kwantitatieve schatting te maken van de totale 

vangst aan alle soorten en leeftijdsgroepen, inclusief de minder talrijke. Dit is speciaal van belang 

voor het in kaart brengen van de vangst aan kleine horsmakrelen, en het vroegtijdig voorspellen 

van de rekrutering van nieuwe jaarklassen. 

Het verzamelen van otolieten gebeurt voortaan in combinatie met het nemen van een biologisch 

monster. Hierdoor zijn van deze vissen dan ook de biologische kenmerken bekend. In het 

^JP verleden werd het Chileense systeem gebruikt, waarbij een vast aantal otolieten per cm groep 

werd verzameld. 

Op 5 maart werd in Uitgeest een bijeenkomst met beide waarnemers belegd, waarop de 

veranderingen in bemonsteringsmethode werden besproken. 

2.3 Verbetering leeftijdsbepaling horsmakreel 

Op 4 maart bracht waarnemer een bezoek aan IMARES om zijn methode van 

leeftijdsbepaling te vergelijken met die van IMARES. Hij kreeg uitgebreide informatie over de 

gebruikte technieken op IMARES. Bovendien bood IMARES aan om slides te maken van een aantal 

van zijn otolieten. IMARES heeft daarvoor gespecialiseerde apparatuur, waarmee de jaarlijkse 

C 

ö 
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groeiringen in de otolieten beter zichtbaar gemaakt kunnen worden. Hierdoor kan nagaan in 

hoeverre zijn eerdere aflezingen correct waren. 

2.4 Samenwerking met het Leidse museum Naturalis 

voerde op 5 maart overteg met van het museum Naturalis over 

de levering van zeldzame vissen die door PFA schepen gevangen worden in de Pacific. Ook dit jaar 

zullen waarnemers en bemanningen hun ogen open houden voor bijzondere vangsten. 

Naturalis heeft intussen flink publiciteit gemaakt voor de in 2008 gevangen nieuwe haaiensoort van 

het geslacht Euprotomicroides. In een TV uitzending van het Vara programma "Vroege Vogels" op 16 

februari werd uitgebreid aandacht besteed aan deze soort. De uitzending is te bekijken op: 

http://plaver.omroep.nl/?afllD=10659348. 

3 SPRFiVlO 

3.1 Assessment Simulation Task Team (ASTT) 

Het ASTT is een werkgroep binnen de Jack Mackerel Sub Group, die tot taak heeft om een 

assessment methode uit te kiezen die voor de hele JMSG acceptabel is. In mei 2009 is besloten is om 

een aantal kandidaat-methoden te testen op een set van gesimuleerde gegevens. Deze gegevens zijn 

afkomstig van een theoretische populatie die is ontworpen door de Amerikaan . Nadat 

ieder land zijn eigen methodiek gebruikt heeft om deze theoretische populatie te schatten, zullen de 

resultaten van de verschillende methoden vergeleken met de oorspronkelijke populatie. Op basis 

hiervan zal bekeken worden welke methode het dichtst de waarheid benadert. 

In de tweede helft van 2009 werden de gesimuleerde data rondgestuurd aan de deelnemers van de 

werkgroep. Doordat er steeds nieuwe vragen rezen over de input parameters voor het assessment, 

kwamen de deelnemers er niet toe om nog in de loop van dat jaar het experiment uit te voeren. Op 

de vergadering van de Science Working Group in Auckland in november 2009 werd besloten dat er 

begin april een extra vergadering van het ASTT zou worden belegd waar de resultaten van de 

verschillende landen besproken zouden worden. Het Peruaanse instituut IMARPE bood aan om als 

gastheer op te treden voor deze vergadering. 

In het eerste kwartaal van 2009 werden de voorbereidingen voor deze vergadering getroffen. De 

laatste aanvullingen op de data set werden rondgestuurd, en er werd een datum (6-9 april) en 

agenda voor de vergadering vastgesteld. 

4 Coördinatie van onderzoek binnen de EU 

4.1. Onderzoeksvoorstel recruitment horsmakreel 

http://plaver.omroep.nl/?afllD=10659348
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Van: Gerard van Balsfoort [gbalsfoort@pelagicfish.eu] c '7 

Verzonden: vri]dag 14 mei 2010 11:44 

Aan: 

Onderwerp: RE: Mauritania en Raadswerkgroep 

Ja, inderdaad, maar hij maakte er een punt van dat dit eigenlijk het werk is voor de LS zelf. 
Gr., Gerard 

Van: [mailto: @minlnv.nl] 
Verzonden: vrijdag 14 mei 2010 11:38 
Aan: Gerard van Balsfoort 
Onderwerp: RE: Mauritania en Raadswerkgroep 

Gerard, 

Ikzelf was niet in de raadsgroep; is geweest, Hierbij het deel uit hel verslag over Mauretanië, weet niet 
hoe uitgebreid het verslag in de rwg is geweest zoals . suggereert; was diversen punt 

quote 
aob Maur i tan ië 
COM heeft duidelijke boodschap afgegeven aan minister en diverse ambtenaren van Mauritanië 
over het niet volgen van de afspraken uit het akkoord door Mauritaanse autoriteiten. Er is 
verwarring ontstaan voor de EU vissers. Iedereen in Mauritanië en EU stemde ermee in dat de 
bepalingen in de bijlagen en de notulen onverkort moeten worden nageleefd, ook door de 
autoriteiten van Mauritanië, die binnen de gestelde afspraken moeten handelen. Ook 
bewijsstukken van de enteringen (controles aan boord) moeten worden vrijgegeven, 
unquote 

Neem toch aan dat jou ook heeft geinformeerd toen je hem benaderde of kan die service 
er niet meer vanf bij de Cie. 

Van: Gerard van Balsfoort [mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu] 
Verzonden: vr 14-5-2010 9:21 
Aan: 
Onderwerp: Mauritania en Raadswerkgroep 

12-1-2012 
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Toen ik u vroeg naar zijn bevindingen van zijn laatste bliksembezoek aan Mauritania (2 weken 
geleden) vertelde hij me dal hij vorige week uitgebreid verslag had gedaan op de Raadswerkgroep en dat hel 
de taak van de LS is oni hun industrie te informeren. Als je weet dat de aanleiding van zijn bliksembezoek 
onze druk was (samen met de Spaanse industrie) vanwege het gedrag van de Mauritaanse inspectie jegens 
onze schepen zul je begrijpen dat ik graag geïnfomeerd wordt over wat hij daar de LS heeft medegedeeld. 

Gr.. Gerard 

Gerard J. van Balsfoort 

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) 
Dulch Pelagic Ship-owners Association (RVZ) 
Pelagic Producer Organization (PO) 
Dutch Fish Board (Pvis) 

12-1-2012 
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Dutch Fisheries Organization (SNV) 
Pelagic Regional Advisory Couneil (P-RAC) 

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands 

mobile: +31 6 
eniail: gbalsfoort^.pelagicfish.eu 
website: www.pelagic-fish.eu 

DE- ir.foinintio in dii o-ma'l h.;nclil (MICIUSIS; infoiinaue in bii'pgcn) is uiLiliiUïnd Desisnid voor de goadresseerd-i 
Oil bench! beval verttouv/eli,ke cl p9'SooiV.i)ke mfornialie 
Versirekking aan en/of gebmilv door andeien is mcl tüog-.;siaan 
Incfi3n ll dll lierichl len onrechte onwangi verwek! afzender u oni hem hieivan riueci op de boogie lo slellen en hel bencni ie vermei gen 
Afzendei is op geen enXele v/ijje aanspraKeliik v.jO' enige feu; of ge'^rek m oe inhou." van di; bench; v/efte fout of gebrek Kan opfreden als cevoig 
van hel gaorvik ven e-niaii 

tne infoin.alion in tms nisssage (mckidMvj any infonnaiion coniai.-eci m alia'".hino.ni5 here'.o.i is intender. only (o' use ol ihe addr-j-c-seo 
Thi3 inessage contains confidential cr privileged infonnation 
I' you leceivB lh;s message iimrteiilionr-i;v please notif/ the sender inimeniaiei/ and ihen delele ihis messase 
Tr.e se.-.der is m no v/ay liable foi any eno'S oi omissions in the conlenl of this e mail nvsïage 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
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Versiiekking aan en.'o' gebruik dco' an.::ereii is met loegesiaan 
Indien u dn bencht ten oorochle ontvangt. verrocKt afzendei u om hen hi.jn.an ö.rccl op dc nocgie ie slellen en hel bench; lo veinieligen 
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' i l \ 
Van: Gerard van Balsfoort [gbalsfoort@pelagicfish.eu) 

Verzonden: zondag 16 mei 2010 20;30 

Aan: 

Onderv/erp: 20100416 - Letter Chile government to SPRFMO invoking 'force majeure' because of 
earthquake.pdf - Adobe Acrobat Standard 

Bijlagen: 20100416 - Letter Chile government to SPRFMO invoking 'force majeure' because of 
earthquake.pdf 

Kenden jullie deze brief van de Chileense government? 
Gr., Gerard 

De mfornialie in dil e-niail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is iiiisUnlend bestemd voor de geadresseerde 
Dit bench; beval verlrouv/elijke of persoonlijke in'onnaiie 
Versirekking aan en/of gebruik door anderen is met toegestaan 
Indien u dil benchl ten onrechte oiitvangi. verzoekt afzender u om hem hiervan direct op de hoogte Ie stellen en hel bsriciv. Ie vernietigen 
Alzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor emge fout of gebrek in de inhoud van dil bericht welke fouiofgehiek kan optieden sis 
gevolg van hel gebruik van e-mail 

The information in Ihis message (including any mfonnalion contained m allacnmenls heretoj is intended only lor use ol the addressee 
This message conlams confidential or pnvileged information 
If you reeeive this message umntsnlionally. please notify Ihe sender immediale.ly and ihen delete thi.s message 
The sender is in no v/ay liable foi any eirors or omissions in Ihe conlenl of this e-mail message 
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CHILE 
U I l l C I M ' l i ' •* f l l C * 

C3 

(GS.) N.° 516 , 

VALPARAISO, 'l -'• ''"^'l 20ÜJ 

Mr. 
Executive Secretar>' 
Sl'RFiVlO Interim Secretariat 

Dear Mr. 

( ' 

O # 

As it is well known by the international community, on February 27th this year a 
dcvastating 8.8° Richter magnitude earthquake struck Chile, setting off a tsunami thal 
destroyed more than 700 kilometers of coastal areas in the center - soutli of the countiy wliere 
80% of the national population is concentrated. As a result hundrcds of people died or 
disappeated, while thousands lost their homes and businesses. The fishing sector was hugcly 
daniagcd. Fishery harbors and creeks; many jetlies, docks and landing platforms were 
completely destroyed; hundteds of small and medium size artisanal fishing boats were also 
parlially or totally destroyed; processing plants including 10 out of 14 fishmcal plants, 5 out of 
6 canneries. 6 out of 9 freezing plants, the two breaded fish portions plants and the one surimi 
plant were heavily damagcd, while the industrial fishing fleet including high seas vessels did 
not get significant damages but an important numbcr of them will remain inopcrative for 
several months as they are fishing boats supplying fresh fish and operating in close connection 
with processing facilities ashore actually damaged or destroyed. 

Chile would like to state that it is foreseeable that in 2010 Chilean catches will be affeeted 
significantly and most probably will be lower than in previous years. Fishing activity this year 
may nol therefore reflect the noimal activity of the Chilean fleet and its usual catch level due 
to the effects of the earthquake and tsunami. 

Subsecrelario de Pesco. Bellavistc 168. Piso 16, Cosillo lOO-V, Valparaiso. Chile 
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The naturai disaster occurred in Chile is a elear case of force nuijeiire, which is a 
iecogni.sed and well known principle of Intemational Law. It was recently invoked by one of 
the participants in the SPRFMO negotiations and taken into consideration by all participants in 
the last Interim Measures tbr pelagic fisheries revision carried out in November 2009. 

May I request that you please circulale this letter to the Head of Delegations and have il 
published in the SPRFMO website as well. 

Yours sincerely, 

(m 

tJlidersecretaryl^ Fisneri 
\ ^ Government o^Cbi(e 

nes 
/ 

DISTfelBu'ciON. 
1. Secfetario Interino SPRFMO. 
2. Info/Director DIMA-RREE. Embajador Fernando Danus 
3 Gabinete 
4 Archiyo 

Sutasecretario de Pesco. Bellavista 168. Piso 16. Casilla lOO-V. Valparoiso. Ctiile 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Urgentie: 

Bijlagen: 

x^a donderdag 12 januari 2C);t̂  13.32 

t-W; Brief VlVlS^auritanië 

Hooa 

,20100517162043_001.PDF; Bevindingen naar Upgrade versie 9.0.doc; Afbeelding 
(Metabestand); Afbeelding (Metabestand) 

Van: 
_r? Verzonden: 

Aan: 
Onderwerp: 
Urgentie: 

maandag 17 mei i u i u i j .04 
AID Meldkamer AID; I 
FW: Brief VMS Mauritanië 
Hoog 

- '• ^ Beste heren 

V ,.Jfciijgaande brief over de bug in de vms update wordt door Directeur Visserij naar Mauritanie verzonden via de EC 
^^e legat ie daar, die op de hoogte is. 

Ambassade Dakar wordt tevens op de hoogte gebracht. 

groet 

V niei 2fl)0.16:46 

Oorspronkelijk ber"-*''--
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: Brief VMS Mauntanie 
Urgentie: Hoog 

•>-/ 

20100517162043_0 Bevindingen naar 
Ol.PDF (79 kB)... Upgrade versi... 

^ 

G^; 
Srief gaat heden uit. 

Groet, 

Directie Agroketens en Visserij 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

bezoekadres Prins Clauslaan 8, Den Haag 



Algemene Inspectiedienst 
Ministerie van Landbomv, Ncitiiiiren 
Voedselkvi'alitei't 

> Bosistraal 15 6461 AVV Kerkrade 

Le Délégué 
Delegation è la Surveil 
Boite postale 260 
Nouadhibou 
Mauritanie 

lance des Péches et au Controle cn Mer 

Fi'̂ IC Wethcriands 

PostscraaC IS 
6<;61 AW KerVraCe 
VA'AV.«IO.nl 

Contact 

+31 (0)15 545 10 n 
^iminlnv.nt 

c* 
Date May 17 2010 

Our ref. 
AKV 10/2606 

O •' 

P-lonsieur, 

Nous souhaitons vous communiquer ce qui suit. 

Le 17 mars 2010, le logiciel vTrack utilisé par Ie Centre de surveillance des péches 
des Pays-Bas (VCC) a été actualisé. Nous sommes passés de la version 8 a la 
version 9. Cette actualisation, qui a été réalisée par notre fournisseur, s'est 
déroulée comme prévu et sans probième notable. 

Toutefois, Ie lundi 5 avril 2010, nous avons regu une notification (REF. 153) de la 
DSPCIW de Mauritanië concemant des erreurs dans les positions du bateau dc 
pêche « Frank Bonefaas » (SCH72). (Propriétaire : Cornelis Vrolijk) 
communiquées au Centre de surveillance des péches (FMC) maurltanlen. 

Une enquête approfondie menée Ie 6 avril 2010 nous a amenés è tirer la 
conclusion suivante ; conclusion qui a été confirmée ensuite par Ie fournisseur du 
logiciel. 

Une erreur s'est produite dans Ie logiciel après {'actualisation réalisée Ie 17 mars. 
De ce fait, Ie VCC des Pays-Bas a transmis les positions des bateaux, qui lui 
avaient été correctement communiquées, sous forme erronée aux autres pays, 
comme Ie Maroc et la Mauritanie. 
Cette erreur du système est survenue uniquement lors de la transmission aux 
pays tiers parce que Ie protocole de l'accord europeen sur la pêche avec la 
Mauritanie rend l'élément de donnée LA obligatoire dans les schémas NAF. 
L'erreur s'est produite au niveau de l'élément de donnée LA, ce qui a engendré 
une difference allant jusqu'è un degré. 

Le 6 avril 2010, en fin de journée, après avoir eu confirmation du fournisseur qu'il 
y avait effectivement une erreur dans Ie logiciel, nous sommes immédiatement 
repassés en version 8. La transmission réalisée avec cette version du logiciel est 
correcte et conforme au protocole demandé, comme nous avons pu Ie constater 
après nouvelle verification. 

Page 1 of 7 
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Le 9 avril 2010 vers 15.00 heures HL, Ie probième a été résolu dans la version 9. oais 
Le fournisseur a installé la version 9. Tout a été controle et approuvé et May n 2010 
fonctionne désormais comme prévu. ourref. 

AKV 10/2606 

Nous vous proposons maintenant d'eliminer de votre base de données toutes les 
données de la période entre Ie 17 mars 2010 et Ie 6 avril 2010. II s'agit des 
bateaux suivants: SCH302 (V/il(em van der Zv/an), SCH72 (Frank Bonefaas) et de 
SCH24 (Afrika). Une fois cette operation effectuée, nous vous transmettrons 
toutes les données correctes correspondant è la période susmentionnée. Par 
ailleurs, nous vous demandons de mettre a jour toutes les notifications non 
réglées relatives a cette période puisque Terreur provenait du logiciel du CSP 
Pays-Bas. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et nous 
espérons pouvoir compter sur votre indulgence face a cette situation. f ^ ^^ l 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 

Gestionnaire de la continuité au Service général d'inspection 
Centre de surveillance des péches des Pays-Bas 

\ 

\ y • 
• \ - , / • ' . 

Directeur de la Pêcnp-, ' 
Ministère de \'f\kn(M\[UTe, dela Nature et 
de la Qualité deVlAljimenlts 

/ 
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Van: Ad Corten [adcorten(gyahoo.co uk] 

Verzonden: woensdag 16 juni 2010 10:17 

Aan: 

CC: gbalsfoort@pelagicrish.eu 

Onderwerp: voorstel EU project Pacific 

Dag 

Heb je nog met Hare Majesteit kunnen praten over mijn voorstel voor een gezamenlijk 
Noors/Nederlands project op het gebied van echo surveys in West Afrika? Ik hoor het wel van je. 

Overigens worden al onze mooie plannen misschien door de feiten ingehaald. Zoals het nu gaat 
met de visserij in de Pacific, moet ik nog zien dat de Nederlanders daar nog 3 jaar blijven. 

(̂  1 Vriendelijke groeten, 

Ad 

21-12-2011 

mailto:gbalsfoort@pelagicrish.eu


r'^, tS^ 
Van: Ad Corten' @yahoo.co.uk) 

Verzonden: donderdag 24 juni 2010 10.02 

Aan: -.(gec.europa.eu 

CC: @ec.europa.eu; gbalsfoort@pelagicfish.eu; 

Onderwerp: RE: research proposai on hydrography and jack mackerel 

Dear. 

at IMARES would indeed be the appropriate person to approach on this subject. His 
address is given in the Cc list. I discussed the research project with him and his colleague 

• at several occasions. However, given the need to scale down the project, I think we have 
have to reconsider the original plan, and see how far we can get with the means that we have 
presently at our disposal. I would be happy to discuss this with my colleagues of IMARES. 

C3 
Best regards, 

Ad Corten 
Nouadhibou 

On Wed, 23/6/10, ^ec.europa.eu 
^ec.eiiropa.eii> wrote: 

V. / 

C # 

@ec.europa.eu> 

)@minlnv.nl, 

From:.... ^ec.europa.eu < 
Subjpr.»- RE: research proposai on hydrography and jack mackerel 
To: jyahoo.co.uk 
Cc: '^ec.europa.eu, gbalsfoort@pelagicrish.eu, 

;(^hotmail.com 
Date: Wednesday, 23 June, 2010, 15:45 

Dear Ad, 
thanks for your email and sharing your ooinion with us 

However, we are committed to the funding of a multi-annual project and as you know, we have 
earmarked the funds for a period of 3 years We would like to stress the fact that this committment 
stands regardless of the activities of the European fleet in the area. as we see contribution to 
scientific research in the area as our duty, regardless of the fishing/economic activity. 
At the same time, we understand that you are busy and won't be able tö give us much of your time to 
this project. I would therefore be grateful whether you could pass on to me the contact details of the 
relevant person in IMARES (would that be ^). I am also wondering whether you already 
have some ideas, that you may have discussea aiieady vvith IMARES, about the project itself? 
Many thanks and kind regards, 

European Commission 
DG Maritime Affairs and Fisheries 
B-1 International Affairs, Law of the Sea and Regional Fisheries Organisations 
Tel. +32 2 297 

21-12-2011 

mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu
mailto:gbalsfoort@pelagicrish.eu


Fax. +32 2 295 57 00 
e-mail: @ec.europa.eu /" A 

O 

O 

From: Ad Corten [mailto @yahoo.co.uk] 
Sent: Tuesday, June 22, 2010 10:09 AM 
To: (MARE) 
Cc: LHARE); Gerard vai ' 'oort. i 

Subject: research proposai on hydrography and jack mackerel 

Dear 

Following your request to scale down the project proposai on jack mackerel 
recruitment and hydrography, I would like to make the following remarks. 

The subject of Jack mackerel recruitment and hydrography is a eomplicated one. A 
project dealing with this subject should have a certain minimum size if the purpose is 
to develop new knowledge. My original proposai was based on the assumption that 
our French colleagues of IRD would play a major role in the provision and analysis of 
remote sensing data. Without the French participation (due to their inability to 
provide the 30% counterpart contribution), the basis of the project has become very 
weak. 

A second consideration is that the fishery in the Pacific is getting less profitable all 
the time. Last year the results were poor, and this year they are even much worse 
(according to the reports I get from the skippers). Unless a miracle happens (in the 
form of a sudden good recruitment), the motivation of the ship owners to send their 
vessels to the Pacific will rapidly decline. I am doubtful, therefore, whether our 
presence in the Pacificwill last for another 3 years. Under these circumstances, I 
wonder whether it would be wise to embark on a multi-annual project. 

My third consideration concerns my own availability as initiator and coördinator of 
the project. At the moment I am heavily involved in Mauritania (training of scientific 
observers), SPRFMO (chairman of the ASTT and coördinator of the Dutch observer 
programme), and in surveys of fish resources). Therefore, the amount 
of time I could spend on an EU project in the Pacific would be limited. 

Given these circumstances, my suggestion would be to invite one of the national 
institutes (IMARES for instance) to formulate a one-year project, for which they could 
take the lead. I would be happy to act as advisor to such a project, but I would not 
take the responsibility of being the coördinator. This would avoid a number of 
administrative problems, as the Commission could conciude a contract direetly with 
this national institute, and my role in the project would be elear. 

Please rest assured that I want to do my best to help the Commission with organizing 
research in the Pacific. However, I think we should be realistic, and only go for a 
project that is likely to meet the objectives we set out at the beginning. 

Best regards. 

21-12-2011 
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Van: : 

Verzonden: donderdag 1 juli 2010 10:22 

Aan: @pp-group.eu'; gwvanderzwan.nl'; ''(^pyisnl' 

CC: _SEC' 

Onderwerp: FW: research proposai on hydrography and jack mackerel/ sprfmo polen beweegt een 
beetje 

Van:. >@ec.europa.eu [mailto ©ec.europa.eu] 
Verzon'*»"! donderdag 1 juli 2010 10:14 
Aan: • -r @yahoo.co.uk; @wur.nl 
CC: 1 'iffiec.europa.eu; gbalstoort@pelagicfish.eu; 

i@hotmail.com 
Onderwerp: KE: research proposai on hydrography and jack mackerel 

Dear Ad, dear 

thank you for your email. As said before, we feel quite strongly about this research project going ahead and 
we hope that despite the cuts in funding, we will be able to develop something that will contribute to the 
scientific knowledge about jack mackerel stocks in the region. 

As suggested by Ad, I would therefore kindly ask - to think about presenting us with a reserach proposai 
run by IMARES, if possible with the contribution ot the German institute SF/vTI which is willing to provide 
some in-kind contribution. 

As you may know, the amount of funds available per year now stands at (of which »comes 
from the Netherlands, from Germany - in kind, and the rest from the Commission), ijnless we get some 
more committment from other Member States. I have had some talks with Poland in thë past few days and it 
seems like the situation over there is moving and we may be able to get some extra funding (and cooperation 
from the Polish scientific institute MIR), although this will be of course nowehere near the original amount of 
funds. I would also hope that the level of financing for next years could be a bit higher (although bf course that 
depends on the finances of member states), but this we will have to see this next year. 

As for the German contacts I would suggest it would be useful to get in touch with the Hamburg institute 
(̂  (glvti.bund.de <mailtc .^vti.bund.de» sö that the work done by 

them can already be tüCtorea m. I will also keep you updated ön any developments in relation to Poland. 

Please do not hesitate to contact me should you have any questions. VVe are looking fonward tó hearing your 
thoughts on this issue. 

Kind regards, 

European Commission 
OG Maritime Affairs and Fisheries 
B-1 International Affairs, Law of the Sea and Regional Fisheries Organisations 

e-mail gec.europa eu 

6-1-2012 

mailto:gbalstoort@pelagicfish.eu
mailto:i@hotmail.com
http://glvti.bund.de
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From; Ad Corten [mailto @yahoo.co.uk] 
Sent: Thursday. June 24, 2010 10:02 AM 
To: (MARE) 
Cc: (MARE); gbalsfoort@pelagicfish.eu; .giminlnv.nl; 

©hotmail.com; 
Subject: RE: research proposai on hydrography and jack mackerel 

Dear 

at IMARES would indeed be the appropriate person to approach on this subject. 
His address is given in the Cc list. I discussed the research project with him and his colleague 

at several occasions. However, given the need to scale down the project, I 
think we have have to reconsider the original plan, and see how far we can get with the 
means that we have presently at our disposal. I would be happy to discuss this with my 
colleagues of IMARES. 

Best regards, 

Ad Corten 
Nouadhibou 

— On Wed, 23/6/10 _.. .Oec.europa.eu 
< @ec.eurqpa.eu> wrote: 

From: aec.europa.eu @ec.europa.eu> 
Subject: P :̂ research proposai on hydrography and jack mackerel 
To: iQyahoo.co.uk 
Cc: 3ec.europa.eu, gbalsfoort@pelagicfish.eu, 5minlnv.nl, 

vehotmail.com 
Date: Wednesday, 23 June, 2010,15:45 

Dear Ad, 
thanks for your email and sharing your opinion with us. As you know, we are equally disappointed with 
the low levels of funding available and we understand that this leaves us, unfortunately, with research 
less ambitious than what we had originally intended. 
However, we are committed to the funding of a multi-annual project and as you know, we have 
earmarked the funds for a period of 3 years. Wé would like to stress the fact that this committment 
stands regardless of the activities of the European flèet in the area, as we see contribution to scientific 
research in the area as pur duty, regardless of the fishing/economic activity. 
At the'same time, we understand that you aVe busy and won't be ablé to give us much of your time to 
this project. I would therefore be grateful whether you could pass on to me the contact details of the 
relevant person in IMARES (would that be f .')• I am also wondering whether you already 
have some ideas, that you may have discussed already with IMARES, about the project itself? 
Many thanks and kind regards. 

European Commission 
DG Maritime Affairs and Fisheries 
B-1 International Affairs, Law of the Sea and Regional Fisheries Organisations 

e-mail: @ec.europa.eu 

From: Ad Corten [mailto i@yahoo.co.uk] 

6-1-2012 

mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu
http://3ec.europa.eu
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Sent: Tuesday, June 22, 2010 10:09 AM 
To: (MARE) 
Cc: t ;MARE); Gerard van Balsfoort; i 
Subject: research proposai on hydrography and jack mackerel 

Dear 
Following your request to scale down the project proposai on jack mackerel 
recruitment and hydrography, I would like to make the following remarks. 
The subject of jack mackerel recruitment and hydrography is a eomplicated one. A 
project dealing with this subject should have a certain minimum size if the purpose is 
to develop new knowledge. My original proposai was based on the assumption that 
our French colleagues of IRD would play a major role in the provision and analysis of 
remote sensing data. Without the French participation (due to their inability to provide 
the: counterpart contribution), the basis of the project has become very weak. 
A second consideration is that the fishery in the Pacific is getting less profitable all the 
time. Last year the results were poor, and this year they are even much worse 
(according to the reports I get from the skippers). Unless a miracle happens (in the 
form of a sudden good recruitment), the motivation of the ship owners to send their 
vessels to the Pacific will rapidly decline. I am doubtful, therefore, whether our 
presence in the Pacific will last for another 3 years. Under these circumstances, I 
wonder whether it would be wise to embark on a multi-annual project. 
My third consideration concerns my own availability as initiator and coördinator of the 
project. At the moment I am heavily involved in Mauritania (training of scientific 
observers), SPRFMO (chairman of the ASTT and coördinator of the Dutch observer 
programme), and in : (surveys of fish resources). Therefore, the amount of 

time I could spend on an EU project In the Pacific would be limited. 
Given these circumstances, my suggestion would be to invite one of the national 
institutes (IMARES for instance) to formulate a one-year project, for which they could 
take the lead. I would be happy to act as advisor to such a project, but I would not take 
the responsibility of being the coördinator. This would avoid a number of 
administrative problems, as the Commission could conciude a contract direetly with 
this national institute, and my role in the project would be dear. 
Please rest assured that I want to do my best to help the Commission with organizing 

(̂  > research in the Pacific. However, I think we should be realistic, and only go for a projeet 
i • that is likely to meet the objectives we set out at the beginning. 

^ | p Best regards, 
Ad 

C M 

6-1-2012 
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Van; Ad Corten @yahoo.co.uk] 

Verzonden: vrijdag 9 juli 2010 12:09 

Aan: Gerard van Balsfoort, DiekParlevliet; Dirk van der Plas; Gerard 

Zwijnenburg vdZwan; 

Onderwerp: verslag onderzoek Pacific 2e kwartaal 2010 

Bijlagen: CMR 2010-09 Pacific tweede kwartaal 2010.doc 

Beste mensen, 

Hierbij mijn verslagover het onderzoek in de Pacific gedurende het tweede kwartaal van 2010. 
Voor voor vragen en opmerkingen houd ik mij weer graag aanbevolen. 

Verder wens ik iedereen een plezierige vakantie, voor zover hij die al niet gehad heeft. 

( ^.' Vriendelijke groeten, 

Ad Corten ci 

c 

21-12-2011 



o 
( 

£M& CORTEN MARINE RESEARCH 

Onderzoek Pacific 

c Verslag 2e kwartaal 2010 

Ad Corten 

Juli 2010 

Rapport CMR 2010-07 

Corten Marine Research, 
De Waterdief 52 
1911 JT Uitgeest 
The Netherlands 

Opdrachtgevers: 

Pelagic Freezertrawler 

Association (PFA) 

Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 



Onderzoek Pacific verslag 2e kwartaal 2010 

1 De visserij 

De resultaten van de PFA schepen in dit kwartaal waren uitgesproken slecht. De vis was schaars, en 

door zijn grote afmetingen was hij ook moeilijk te vangen. Naast de schaarse vangsten had de 

visserij ook nog te maken met logistieke problemen. Door de sluiting van Chileense havens voor het 

bevoorradingsschip "Pearl Stream" moesten de bemanningen nu reizen via de Peruaanse 

havenplaats Callao. Hierdoor kostte het nog meer tijd dan voorheen om de bemanningen van de wal 

naar de visserij te krijgen (en terug). 

O 

In dit kwartaal visten 6 PFA schepen in het gebied: de Jan Maria, Helen Mary en Maartje Theadora 

(alle drie onder Duitse vlag), Annelies Ilena (Nederland), Margiris (Litouwen) en de Franziska (Peru). 

Oe Duitse "Jan Maria", waar toevallig een van mijn waarnemers aan boord zat, moest na een maand 

stoppen met de visserij wegens lekkage problemen. Na een provisorische reparatie in Lima keerde 

het schip terug naar Europa. 

2 Waarnemersprogramma 

2.1 Waarnemers op zee 

Oe volgende CMR waarnemers zaten gedurende dit kwartaal aan boord van PFA schepen: 

O 

waarnemer schip 

Annelies Ilena 

Jan Maria 
Annelies Ilena 

Periode aan boord 

2 april t/m 21 mei 

3 t/m 21 mei 
14 juni t/m 5 juli 

Naast de effectieve tijd aan boord van de trawlers hadden de waarnemers gemiddeld ruim een week 

nodig om aan boord te komen, en ook weer een week om terug te reizen. 

Waarnemer had de pech om aan boord van de "Jan Maria" te zitten op het 

moment dat het schip ernstige lekkage problemen kreeg en terug moest gaan naar Lima. Hij is op 21 

mei overgestapt op het vrachtschop Bosfor (Belize) in de hoop dat hij van hieruit weer op een andere 

trawler zou komen. Op 7 juni kwam de Bosfor eindelijk aan bij de Helen Mary, maar de kapitein van 

dit schip zei dat hij geen plaats had voor een waarnemer. is toen overgestapt op de Sirius; 

een schip dat onder Poolse vlag voer. Hier kreeg hij van de kapitein geen toestemming om vis te 

meten omdat de rederij had voorgeschreven dat bezoekers niet op het werkdek mochten komen. 

Verder had Polen geen verplichting had om PFA waarnemers aan boord te nemen. Op 14 juni kon 

eindelijk overstappen op de Annelies Ilena, waar hij nog 3 weken aan boord kon werken. 
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( In de periode 21 mei t/m 14 juni viel er daardoor een gat in onze bemonstering. Ik heb daarom de 

kwaliteitsmeester van de Maartje Theadora gevraagd of hij in deze periode elke dag een monster 

horsmakreel voor mij wou meten. Aan dit verzoek werd meteen gevolg gegeven. 

2.2 Resultaten van de bemonstering 

Oe vangsten gedurende de eerste twee maanden bestonden uitsluitend uit grove horsmakreel. Een 

vergelijking met de lengteverdeling van de voorgaande drie jaar laat zien dat er nog steeds op 

dezelfde populatie gevist werd ais in de voorgaande jaren. Oeze vissen worden elk jaar twee 

centimeter groter. Hun aantal loopt terug, en de overblijvende vissen zijn door hun grotere formaat 

steeds moeilijker te vangen. 
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Figuur 1. Lengteverdeling horsen in april/mei 2010 vergeleken met totale lengteverdelingen voorgaande jaren. 

c • 

Pas in juni werden er ver naar het westen ook kleine horsen gevangen van omstreeks 20 cm. De 

hoeveelheden hiervan waren echter niet voldoende om de visserij lonend te maken. Het is nog 

onduidelijk of de kleine horsen in de westelijke wateren de voorboden vormen van een goede 

jaarklas. Volgens de gangbare opvattingen groeien sterke jaarklassen op onder de kust van Chili, en 

worden ze daar voor het eerst ontdekt. Het is nog onbekend of er dit jaar onder de Chileense kust 

veel kleine horsen gevangen zijn. 

3 SPRFMO 

3.1 Assessment Simulation Task Team (ASTTl 



Onderzoek Pacific verslag 2e kwartaal 2010 

O 
r -

O 
4 Coördinatie van onderzoek binnen de EU 

4 .1 . Onderzoeksvoorstel recruitment horsmakreel 
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Van: Gerard van Balsfoort [gbalsfoort@pelagicfish.eu] 

Verzonden: dinsdag 13 juli 2010 10:58 

Aan: ' •^ec.europa.eu 

CC: Gerard Zwijnenburg, Ad Corten; 

,@ec.europa.eu 

Onderwerp: RE: SPRFMO catch and effort data all PFA vessels 

Urgentie: Hoog 
Bijlagen: 20100504 - REVISED - Pacific vangsten PFA 2009 - comparison trawl station list with PFA 

landing data.xlsx 

HelU 

We have checked the 2009 PFA catch figures in the SPRFMO area, that I have sent you early May. 
What I expected was indeed the case: the catches under Peruvian flag were also included, which should 
have not taken place. 

Regards 
Gerard 

Van: Oec.europa.eu [mailto. Jec.europa.eu] 
Verzonden: maandag 12 juli 2010 15:40 
Aan: Gerard van Balsfoort 
CC: ipp-group.ei app-group.eu; .@« inderzwan.nl; . . o@wvanderzwan.nl; 

(gppp-group.eu; @yahoo.co.uk; Babette van Krevelen 
Oiiaerwerp: RE: SPRFMO catch and effort data all PFA vessels 

Dear Gerard, 

European Commission 
DG Maritime Affairs and Fisheries 
B-1 International Affairs, Law of the Sea and Regional Fisheries Organisations 

e-mail. ff^eceuropa eu 

21-12-2011 

mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu
http://inderzwan.nl
mailto:o@wvanderzwan.nl


From: Gerard van Balsfoort [mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu] 
Sent: Tuesdav. Mav 25, 2010 5:35 PM 
To: (MARE) 
Cc: Dirk Van Der PLAS . .@pp-group.eu);' 

3)pp-group.eu; Ad Corten; Babette van Krevelen 
Subject: RE: SPRFMO catch and effort data all PFA vessels 

; Gerard Zwijnenburg; 

Hello 

I can confirm the PFA catches/landing data as included in enclosed document. 

Regards 
Gerard 

Van: . jec.europa.eu [mailto:. 
Verzonnen- dinsdag 18 mei 2010 10:56 
Aan: -(ayahoo.co.uk 
CC: Gerai o van Balsfoort; Babette van Krevelen 
Onderwerp: RE: SPRFMO catch and effort data all PFA vessels 

.igiec.europa.eu] 

C Dear Gerard, 
could you please confirmed the figures provided by Ad? 
Many thanks. 

O 

Original Message 
From: Ad Corten [mailto: fSyahoo.co.uk) 
Sent: Thu 5/6/2010 7:19 Aivi 
To: ;MARE) 
Cc; Gerard van Balsloon, Baüette van Krevelen 
Subject: RE: SPRJMO catch and effort data all PFA vessels 

Dear 

The PFA figures that 1 senl you, were received from the Dutch ship owners association PFA. I cannot confirm 
myselflhat these are the official figures, but I will copy your mail to the president of the PFA. He can confirm 
whether the figures he sent me, are the official ones. 

Best regards, 

Ad 

P.S. Gerard. please fmd attached the file with a comparison between individual haul data and the PFA landing 
figures. i.s questioning the figures for Rojus. 

On Wed, 5/5/10. i@ec .europa.eu • @ec.europa.eu> wrote: 

From. ... jec.europa.eu V 
Subject: "E: SPRFMO catch and effort data all PFA vessels 
To: @yahoo.co.uk 
DatL. ....u.iesday, 5 May, 2010, 15:38 

@ec.europa.eu> 

Dear Ad, 
many thanks. In most cases those are consistent with the figures we have. However, we have slightly different ^ 
figures for vessel Rojus (3416 000 of CJM and 117 000 of MAS). Could you confirm that the landing data you 
have provided us is the final official data? 

21-12-2011 

mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu
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Van: Gerard van Balsfoort [gbalsfoort@pelagicfish.eu) 

Verzonden: donderdag 29 juli 2010 12:01 

Aan: |europarl.europa.eu; 

@europarl.europa.eu 

CC: @europarl.europa.eu; ©europad europa.eu 

Onderwerp: EU-Chile sword fish agreement and access to Chilean ports 

Dear 

I have understood that you are the EP-rapporteur for the swordfish agreement that the EC has negotiated 

with Chile. In this agreement the EU and Chile finally settle a dispute that has gone on for years and that was 

about access to Chilean ports for EU swordfish fishing vessels. 

I also understand that the Spanish industry is rather critical about this agreement and that you are now (as 

EP) the rapporteur to develop an opinion about this agreement. 

In this context 1 want to inform you that our vessels are actively fishing in the South Pacific Ocean for jack 
mackerel since 2005. Our fishing vessels have always been denied access to Chilean ports. This was based on 
a Chilean decree (Decree 123 of 3 May 2004). This is why we have chosen for the option to tranship at high 
seas our catches into reefer vessels, or sometimes to land in Peruvian ports. This transhipment operation, 
although difficult in the sometimes rough Pacific Ocean circumstances, runs rather well. 
We still were using until last year, however, Chilean ports for crew change purposes. Then, in December 
2009, the Chilean government decided to eniarge the scope of Decree 123 in denying access to Chilean ports 
for all vessels (EU flagged or not), that in one way or another were linked to a fishing operafion in high seas. 
The effect of this is that we have to organize our crew changes outside Chile, i.e. in Peru, which means many 
extra days of steaming. It has therefore a huge economie and social impact for our companies and for our 
crew. 

This is the more frustrating in the light of the fact that the jack mackerel fisheries is managed under the 
South Pacific Regional Fisheries Management Organization (SPRFMO), of which the convention text has been 
agreed in November 2009. Until now this fisheries has been managed under interim measures which have 
been decided in consensus in the SPRFMO meetings. Which means with the consent of Chile as well. This 
why it is for us and for the EC unacceptable that Chile has increasingly closed her ports for non Chile fieets, 
contrary to what is happening in the SPRFMO. 

I teil you this to express my concern that the EP may look at the swordfish agreement between the EU and 
Chile without taking into account the importance of an access agreement for our EU pelagic vessels into 
Chilean ports. In fact, at the moment the importance of the EU pelagic fieet in the South Pacific is much 
larger than the EU swordfish interests in this area. We see the swordfish agreement as a possible stepping 
stone to a pelagic access agreement between the EU and Chile. 

I therefore hope sincerely that the European Pariiament will take fully into consideration our need to have 
access into Chilean ports for our fishing vessels, but at least for our supplying vessels. 

1 am always at your disposition if you need more information. 

Kind regards 
Gerard van Balsfoort 

16-1-2012 

mailto:gbalsfoort@pelagicfish.eu
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Gerard j . van Balsfoort 

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) 
Dutch Pelagic Ship-owners Association (RVZ) 
Pelagic Producer Organization (PO) 
Dutch Fish Board (Pvis) 
Dutch Fisheries Organization (SNV) 
Pelagic Regional Advisory Couneil (P-RAC) 
EAPO - Northern Pelagic Working Group 

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands 

email: ebalsfoort^pelaeicfish.eu 
website: www.pelagic-fish.eu 
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16-1-2012 
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Van: Gerard van Balsfoort |gbalsfoort@pelagicfish.eu] 

Verzonden: donderdag 29 juli 2010 18:04 

Aan: geuroparl.europa.eu 

Bij lagen: 20040503 - decreet 123 Chili - ds 123-04.pdf; 20091230 - addendum Decreto 123 (decreto 
329).pdf; 20100211 - Impact assessment of the Chilean Decree 329 for EU fleet.doc 

Good afternoon 

I include some extra information regarding the denial of access for us in Chile: 
Decree 123 of 2004 

Decree 329 of 2009 eniarging the scope of decree 123 
Economie impact assessment for us. 

Any questions, please contact me. 

,̂ Regards 

Gerard 

ci-

c* 

Gerard J. van Balsfoort 

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) 
Dutch Pelagic Stilp-owners Association (RVZ) 
Pelagic Producer Organization (PO) 
Outch Fish Board (Pvis) 
Dutch Fisheries Organization (SNV) 
Pelagic Regional Advisory Couneil (P-RAC) 
EAPO - Northern Pelagic Working Group 

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands 

mobile: +31 6 
email: Ebalsfoort@pelagicfish.eu o 
website: www.pelaaic-fish.eu 

29-12-2011 
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CONSEIL DE Bruxelles, Ie 6 avril 2011 
L'UNION EUROPÉENNE (KSH/bui) 

DG B III - Pêche 

Par e-mail 

NOTE AUX DELEGATIONS No. 144/11 
(Groupe politiqüie extérieure de la pêche) 

OB.IET: Accord de Partenariat ct de Pêche UE/Mauritanic 
- utilisation des licences pclagiques dc la categorie 9 cn mai 2011 

Compte tenu des plans de pêche de 2011 actualiscs par les Etats membres concernés pour la 

categorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagiquc) et du dépassement prévu du nombre de 

licences autorisé, les services de la Commission sont dans l'obligation sur la base de I'article 2 du 

Reglement 704/2008 du Conseil du 15 juillel 2008 , de ne transmettre que les demandes des navires 

ayant le plus utilisé de licences au cours des neuf mois qui precedent, soit du 1" aoüt 2010 au 

30 avril 2011. 

Compte tenu de ce critère, la répartition des possibilités de pêche pour Ie mois de mai 2011 est 

définie dans le tableau en armexe. 

Par ailleurs, l'lrlande ayant transmis deux demandes de licences dans la categorie 11 pour mai, il ne 

sera possible de ne transférer qu'une seule possibilité de pêche de la categorie 11 a la categorie 9. Le 

total des licences attribuables sera donc de 18 licences dans la categorie 9. 
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CONFIDENTIAL 

Impact assessment of the Chilean Decree 329 (addendum to Decree 123) for the operation of the 

EU fleet ih the Aréa of the SPRFMO 

Background 

Decree 123 (2004) states that foreign fishing vessels targeting stocks outside the Chilean EEZ that are 

also managed by Chile in the Chilean EEZ (for instance jack mackerel), these fishing vessels will only 

be allowed to land their catches in Chile or otherwise tó make use of Chilean ports and port facilities 

on the condition that these fishing vessels comply with the conservation and management measures 

for these stocks, that Chile has appiied in the Chilean EEZ. 

. j ^ Decree 329 extends the scope of application of Decree 123 by including also all non fishing vessels 

that are linked with the fisheries by foreign fleets outside the Chilean EEZ. Such as supply vessels and 

( crew vessels. c» 

c 

The EU fleet consisted last year of 8 vessels: 6 owned by PFA companies (flagged in the Netherlands, 

Germany and Lithüania) and 2 Polish flagged vessels. 7 of these vessels (5 PFA and 2 Polish) 

cooperated closely in their daily operation of supply, transhipment and crew change. The crew 

changes were done by a non-fishing vessel that operated from Valparaiso (Chile): the Pearl Stream. 

If decree 329 will be effectuated the crew change vessel Pearl Stream shall have to sail from the 

fishing grounds to a Peruvian port, which will take much more tirhe (ón the average 10 days of 

additional sailing time). This will have a very negative effect on our logistic operation at sea, that has 

been developed during the last years. See bèlow for a calculation of additional costs. 

Is Chile's introduction of Decree 329 legitimate? 

The legal status of Decree 329 (or indeed Decree 123) is difficult to judge from our perspective, but 

the action by the Chilean government is at least a signal that undérrhiriés the relationship óf 

confidence between thè EU and Chile in general, and goes direetly against thë agreements that have 

been reached in the SPRFMO context: 

1. In November 2009 a convention text on the SPRFMO was agreed unanimously in Auckland, 

New Zealand. This text was therefore also agreed by the negotiating team of the Chilean 

government, including the state secretary pf fisheries. Mr. Cnocair. 

The SPRFMO convention aims at a sustainable and long term management, based on science 

and on internationally accepted principles (as laid down in UNCLOS and the UN Fisheries 

agreement etc.) of the jack mackerel stock in de South Pacific. This stock migrates inside and 

outside the borders of the Chilean EEZ and the SPRFMO convention clearly stipulates that the 

management of this stock inside the EEZ and in high seas must be aligned to be effective. 



o 
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Of course, the convention will come in force yyhèh 3 coastal and 3 non-coastal states have 

ratified. This process is on-going. But in our view, the Decree 329 is clearly contrary to the 

intention of the SPRFMO convention. 

2. Also in Auckland a second interim measure has been decided, ajsp unanimously, tp bridge 

the gap between the first interim measure and the coming into force of the agreement. 

Again, this interim measure is not legally binding, but a moral and political commitment has 

been given to comply with this interim measure by all participants, including Chile. The EU 

has already implemented these new interim measures in the TAC regulation for 2010. 

3. In the light of the above, the decision to publish Decree 329 goes at least against the 

sentiments of a sound international legal order and behaviour. Specifically the Decree seems 

to be targeted to the operation of the EU fleet. 

4. We doubt if decree 329 could stand a scrutiny by the WTO charter and the UN Law of the 

Sea. 

Calculation of the impact of Decree 329 for the EU fleet in 2010 

a. Seven vessels normally would make use of the crew change vessel Pearl Stream: 1 Dutch, 3 

German, 1 Lithuanian and 2 Polish vessels. 

b. Because access to Chile will be denied, the Pearl Stream has to steam to the Peruvian port 

Pisco, which takes an additional Jays of steaming time. 

c. This reduces the carrying capacity such that the Pearl Stream will only be able to cater 6 

vessels. 

The Annelies Ilena (Dutch) shall have to land in Peru (Pisco) instead of tranship the catch in 

high sea to a transport reefer (see below under f). 

d. Crew members stay on board for 7 weeks. To maintain continuity on the vessel it is not the 

entire crew that will be changed. 

Every crew change will take an additional ays of steaming\ This is in total 

I additional man/days for steaming per vessel. 

The crew will have to be paid wages by the ship-owner for the crew cannot be asked to give 

up for free their holidays. On the average this will cost the ship-owner euro/day^ 

Therefore per vessel thè additional wages tó be paid is '.- euro, which 

amountsfor 6 vessels toa total of ' .- Euro. 

' Wc calculate that the Pearl Stream « i l l use days to steam to and rrom Pisco to the fishing grounds Ja>s have to be d i i v ' ^ d because 
this IS Ihc return Irip time between Valparaiso and the fishing grounds Additional steaming days therefore can bc estimated a' .1a>s 

' A fishmg creii- only receives income dunng fishmg trips Once al home no salary is beins paid 



< c* 

rr-^ 

Ö 
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e. Additional costs for the Pearl stream are variable costs, in particular fuel and food for the 

crew. 

Jditional steaming days per trip > > trips in the seaon x i tonnes of gasoil/day x 

USD amounts to iSDor Euro. 

Additional food on board the Pearl Stream will amount to juro euro per 

man/day). 

f. Costs for the Annelies Ilena are predominantly the opportunity costs related to the steaming 

days to Pisco, Peru days), during which the vessel has to leave the fisheries. 

These opportunity costs (or lost income) can be calculated as being i.- Euro per day'. 

This vessel will land 4 times in Pisco which leads lo -xtra steaming days and to a lost 

income o' 

g. Assuming that the 7 vessels will catch 140,000 tonnes during this 2010 season, the total extra 

production costs per tonne of catch is calculated a* iro per tonne of catch 

/ 140,000), which is more than 16 of the selling price. 

h. Apart from the abovementioned financial costs, the human / social aspect should not be 

underestimated. The fishery in the Pacific on board our vessels will be less attractive than 

without Decree 329 and it will be more difficult for the ship-owner to keep his crew and to 

attract new crew members. 

Pelagic Freezer-trawler Association 

12 February 2010 

Day production \\, "> tonnes of catch, which is % of the freezing capacity per 24 hours. Setting the market 
value of jack mackerel a - Euro/tonne and deducting '. for costs in this particular situation amounts to 

j fo per day of lost income. 
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Van: Gerard van Balsfoort {gbalsfoort@pelagicfish.eu] 

Verzonden: maandag 2 augustus 2010 16;39 

Aan: 
Onderwerp: Chile - toegnag 

Bijlagen: Naamloze bijlage; EU-Chile sword fish agreement and access to Chilean ports 

Ter info. 

Og informatie m dnc-m?il berichl (inclusief inlormsüe in bijlegen) 13 uiisiu,tend b-2slenKi vooi tlo geadressccide 
Dn benchl b-oval y..;r!rcuv/clij'<e ol persoonlijke infomia'.ie 
Vef5!re:<'<ing Ba') en-of geoiuik itooi anderen 15 ii.et toegestaan 
Indien u dit benchl ton onrechte ontvanst vcrzoeV. afzender u om hem hiervan cirect op de hoogte to stellen en het bencni to vernietigen 
Afzender is op geen enkele vrijze aansprakeli]:-. voor enige (out of oïcre:% m de inhOLd van dit bencni v;ei'Ke fout of gebre'-. Kan opireden als 
gevolg van he! gnbru'-. van e-niaii 

I119 informalion in ihis message iiiicli.iding any informalion coniamcd in pitacliiionts heretoiis intended only (o- nse oftli-.^ addiessee 
This message conlams conddoniial or pnvileged iiiforniatioii 
If you leceive Ihis message iifiintentionally please noiify Ihe sende- immediately and then delele ll'is niessage 
The sander is in no v.-ay liable lor any e.-rors cr omissions in ire conlenl ol inis e-maii message 

Ql 

29-12-2011 
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Van: Gerard van Balsfoort [gbalsfoort@pelagicfish.eu] 

Verzonden: donderdag 29 juli 2010 12:01 

Aan: r@europarl.europa eu geircom.net; 

•ll@europari europa.eu 

CC: -.©europarl.europa.eu; . , ^ — _a_ ._@europad.europa.eu 

Onderwerp: EU-Chile sword fish agreement and access to Chilean ports 

Dear Mr. 

I have understood that you are the EP-rapporteur for the swordfish agreement that the EC has negotiated 
with Chile. In this agreement the EU and Chile finally settle a dispute that has gone on for years and that was 
about access to Chilean ports for EU swordfish fishing vessels. 

I also understand that the Spanish industry is rather critical about this agreement and that you are now (as 
EP) the rapporteur to develop an opinion about this agreement. 

In this context I want to inform you that our vessels are actively fishing in the South Pacific Ocean for jack 
( mackerel since 200S. Our fishing vessels have always been denied access to Chilean ports. This was based on 

a Chilean decree (Decree 123 of 3 May 2004). This is why we have chosen for the option to tranship at high 
seas our catches into reefer vessels, or sometimes to land in Peruvian ports. This transhipment operation, 
although difficult in the sometimes rough Pacific Ocean circumstances, runs rather well. 
We still were using until last year, however, Chilean ports for crew change purposes. Then, in December 
2009, the Chilean government decided to eniarge the scope of Decree 123 in denying access to Chilean ports 
for all vessels (EU flagged or not), that in one way or another were linked to a fishing operation in high seas. 
The effect of this is that we have to organize our crew changes outside Chile, i e . in Peru, which means many 
extra days of steaming. It has therefore a huge economie and social impact for our companies and for our 
crew. 

This is the more frustrating in the light of the fact that the jack mackerel fisheries is managed under the 
South Pacific Regional Fisheries Management Organization (SPRFMO), of which the convention text has been 
agreed in November 2009. Until now this fisheries has been managed under interim measures which have 
been decided in consensus in the SPRFMO meetings. Which means with the consent of Chile as well. This 
why it is for us and for the EC unacceptable that Chile has increasingly closed her ports for non Chile fleets, 
contrary to what is happening in the SPRFMO. 

( 

ö 
I teil you this to express my concern that the EP may look at the swordfish agreement between the EU and 
Chile without taking into account the importance of an access agreement for our EU pelagic vessels into 
Chilean ports. In fact, at the moment the importance of the EU pelagic fleet in the South Pacific is much 
larger than the EU swordfish interests in this area. We see the swordfish agreement as a possible stepping 
stone to a pelagic access agreement between the EU and Chile. 

1 therefore hope sincerely that the European Pariiament will take fully into consideration our need to have 
access into Chilean ports for our fishing vessels, but at least for our supplying vessels. 

I am always at your disposition if you need more information. 

Kind regards 
Gerard van Balsfoort 

16-1-2012 
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http://geircom.net
mailto:_@europad.europa.eu


Gerard J. van Balsfoort 

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) 
Outch Pelagic Ship-owners Association (RVZ) 
Pelagic Producer Organization (PO) 
Outch Fish Board (Pvis) 
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EAPO - Northern Pelagic V /̂orking Group 

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands 

mobile: -I-31 6 
email: ebalsfoort@pelagicfish.eu 
website: www.pelagic-fish eu 

O 

c 

16-1-2012 

mailto:ebalsfoort@pelagicfish.eu
http://www.pelagic-fish


-hol 

Van: 

Verzonden: dinsdag 31 augustus 2010 15:24 

Aan: 'Gerard van Balsfoort'; '< ^pp-group.eu'; @cv-ym,nr 

CC: Ominbuza.nl' 

Onderwerp: FW. Mauritanie 50 % van vangsten moeten (op termijn) worden aangeland 

Bijlagen: All change in Mauritania.doc 

Neem aan dat jullie dit artikel al kennen? 

V a n : : . . . , . . Jiwur.nl] 
Verzonden: maanrian Q siiniictnc "jnin 17:47 
Aan: 
CC:' 
Onderwerp: Mauritanie 

ter info 
mvg 

c'-̂  

Ö 
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All change in Mauritania 
20 Jul 2010 

CM 

C 

Artisan fishermen have had to contend with a lack of processing capacity but the Mauritanian 
government has ambitious plans to address this shortcoming. 

Pieter Tesch finds the West African country is no longer willing to bow to pressure from European 
fishing giants. In future it wants to hold on to at least half its catch. 

A revolution is taking place in the Mauritanian fishing industry. Established international 
interests in the country, including the Spanish demersai and The Netherlands' pelagic 
freezer sectors, will have to accept that things are changing and that the Mauritanian 
character is changing "for the better of Mauritania", said Bcllahi Brahin Vall, director of 
Industrie de Pêche & Representation (IPR). 

Vall, a Mauritanian-bom, up-and-coming fishing agent and entrepreneur who has Irish 
nationality, explained that the days have definitely gone whereby the government in the 
country's capital of Nouakchott would happily sell fishing licences to the EU, Russia, 
China etc. The Mauritanian government now wants to 'Mauriiainise' its fishing industry 
as much as possible through commercial measures and policies. 

This stance vvas something the minister for fisheries and economie development, 
Aghdhefna Ould Eyih, strongly affirmed in an interview with IVF. "It is the government's 
and my personal objective to have 50% of our total catch of pelagic, demersai. 



cephalopods (octopus etc) and crustaceans (mainly shrimp) landed and processed in 
Mauritania," he said. 

The test for this objective will come next year when the current five-year-old fisheries 
treaty wilh the EU will be up for renewal and renegotiation. There are a number of 
stakeholders who think it will lapse and the Mauritanian government will revert to the 
policy of private agreements with EU fishing firms, as was the case up to the end of the 
1990s when the first EU treaty was signed. 

The European Commission won't be happy lo a see a return to private agreements as it 
would lose its control over EU vessels and firms in Mauritania. On the other hand, some 
non-fishing EU nations baulk at the annual payment of €86 million ($103.6 million) lo 
Mauritania for fishing rights when it's only member states like Spain and The 
Netherlands that benefit. 

On the Mauritanian side, there is unhappiness about the lack of progress by EU 
companies in setting up onshore freezing and processing plants despite promises from the 

( ^ European Commission to encourage this over the lives of successive five-year ireaties. 

"For years the European Commission and EU firms have been talking about setting up 
processing plants to increase landings in Mauritania instead of the catches being 
transferred at sea to reefers or discharged in Las Palmas, but nothing substantial has 
happcned. Now we need to see words becoming action," said Eyih. 

"I believe that the Commission in Brussels has good intentions, but I have already told 
them and the EU fishing firms that the 50% landing target is the Mauritanian aim. While 
1 have no reason to doubt getting a positive response from the EU, the Commission and 
fishing firms should have no doubt that Mauritania takes this very seriously." 

C 

European interference 

The minister declined to elarify what the Mauritanian government would do if it couldn'l 
reach an agreement with the European Commission about the terms to renew the fisheries 
treaty, but Vall believed that despite opposition from Brussels the Mauritanian 
government would respond to approaches from the main EU fishing interests present in 
Mauritania. 

"I understand there have already been two Spanish delegations in Mauritania exploring 
the possibility ofa return to private agreements in case the EU treaty is not renewed," 
said Vall. 

"Mauritanians themselves would not be too disappointed to see the EU treaty lapse as 
they are unhappy with Brussels' interference, in particular the influence of environmental 
lobbyists." 

(. 
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The green lobby has succeeded amongst other things in holding up a potentially 
profitable Dutch-sponsored shellfish project to harvest the unexploited beds of Venus 
clams. This despite conditions drawn up by the Mauritanian fisheries institute IMROP to 
protect the environment, and the potential of onshore processing plants exporting to the 
EU and worldwide generating revenues and creating much needed eriiployment in 
Mauritania. 

Eyih stressed the Mauritanian government would not contemplate anything that would 
potentially damage the marine environment. "We need both ecologically and 
economically sustainable fisheries for the long-term interest of the people of Mauritania." 

The director general of the Ministry ofEconomic Affairs and Development, Mohamed El 
Hassan Ould Boukhreiss, echoed Eyih's view. "My department fully supports our 
colleagues in the Fisheries and Maritime Economy Ministry, we basieally také the same 
approach regarding the exploitation of our olher naturai resources, whether oil and gas, or 

( minerals from iron to gold. 

C Jfe " ^ ^ ^^^ moving away from a situation from when all the raw materials were exported 
' ^ ^ without creating any additional added value or employment benefits." 

"Fishing is of course different from oil, gas and mineral exploitation because thé latter 
three are finite resources. But the former, if properiy managed, is a permanent resource 
and therefore my department fully supports the plans to have at least 50% of the catch 
processed onshore for export," said Boukhreiss. 

He explained his department and the Fisheries Ministry had drawn up plans to increase 
and improve existing port facilities at the capital Nouakchott and the northem port of 
Nouadhibou on thé Cap Blanc peninsula, which is the main port for foreign travvlers. 
They will also ereate new ports and allocate suitable land for the processing plants that 
are needed to reach the 50% landing target. 

Under the programme, a new pelagic port will be created 45km south of Nouakchott and 
r " \ a new pelagic port in the bay of Nouadhibou. Work has already started on the extension 

"ƒ of the commercial port in Nouakchott and in Nouadhibou, which is the best naturai 
harbour on the Atlantic from Agadir in Morocco to Liberia. 

O 
An EU-sponsored project to elear 57 shipwrecks in the bay is to commence this autumn. 

Equally important for Mauritania are the collateral plans to improve the landing and 
processing facilities for thé numerous artisan fishermen who go out to sea in often no 
more than wobden canoes with outboards. These fishermen's catches don't reach their 
full profit potential because of the lack of onshore processing facilities. 

Under the plans the existing artisanal ports at Nouakchott and Nouadhibou, which are in 
reality no more than where the canoes are beached, will be improved including 
processing plants, as well as a purpose built new artisanal port 45km north of the Senegal 
river that marks the border of Mauritania's southerly neighbour. 
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Immigration issues 

A major issue facing the fisheries rriinister is the domination of the artisan fishing sector 
by Senegalese canoes and crews, many of which would be illegal in Mauritania. 

Mauritania's government is trying to solve two issues: Firstly, to increase the income 
from the artisan fisheries by providing better processing facilities to serve the domestic as 
well as the export market; and secondly, to regularise a potentially destabilising element 
in Mauritanian society - illegal immigration. 

The popiilalion of Mauritania is no more than 3.3 million, but it is conservatively 
estimated that there are at least 500,000 people from neighbouring West African 
countries living illegally in country whose main aim is to use Mauritania as a springboard 
to get into Europe, either over land through the Moroccan-controlled western Sahara and ( 
Morocco or by the treacherous sea route to the Canary Islands. 

"The EU expecls us to stem this flow of desperate young men in search of an opportunity 
to make a living for their families back home. Mauritania allows the Spanish Guardia 
Civil to patrol our waters and we detain the people they catch, but that is only half the 
picture; Mauritania should be assisted to ereate employment for these people that will 
also be of benefit to Mauritania," said Boukhreiss. 

"I believe that at least 90% of the artisan fishermen working from Nouakchott are 
Senegalese, but because ofa lack of processing facilities for the low volume but 
potentially high-value tropical round fish species, they can only scrape a living. Crime or 
the suicidal trip to the Canaries becomes attractive as a result," said Vall, who vvas once a 
fish merehant buying fish from these fishermen. 

A related issue facing Eyih as fisheries minister is to find the right balance between the 
artisan interests and the mainly Spanish demersai trawlers that compete for tropical round 
fish and octopus. /' 

Mauritanian fishermen use pots to catch octopus but the Spanish use trawls. The Spanish (̂  
also target shrimp but that there is less overlap vvith the artisan fisheries. 

To protect the artisan interest the then Mauritanian fisheries minister Sidi Mohamed Ould 
Sidina, a former director of the IMROP fisheries institute in Nouadhibou, reached an 
agreement in 2006 to reduce the EU fishing effort by 45%, mainly in the demersai sector, 
while it increased its annual contribution from €84 million ($101.2 million) to €86 
million per annum. But the lack of processing facilities has so far hampered the potential 
progress for the sector. 

Sidina also agreed to ereate a new category (l 1) for the pelagic sector besides the already 
existing category nine for the pelagic freezer sector, which is dominaled by the Dutch 
Pelagic Freezer Trawler Association (PFA). 



There is no doubt Eyih wants to continue Sidina's reforms of Mauritania's fishing 
industry by increasing the country's interests in both the catching and processing sectors. 

He will certainly again ask for a reduction of EÜ effort and a higher annual fee for 
fishing rights, or if no agreement is reached he would propose a return to private 
agreements, but this time with the insistence on increased Mauritanian partnership and 
ownership in catching and processing. 

To loosen the grip that the PFA holds over the EU share of the fisheries on small pelagics 
such as horse mackerel, mackerel and sardines, Eyih has allowed - on the advice of 
Vall - RWS trawlers to feed into factory ships at sea due to the lack of onshore 
processing facilities. The RSW trawlers were unable to land in Mauritania while the long 
journey to Las Palmas on Grand Canaria would make the catch no longer suitable for 
human consumption, only fishmeal, and hence less profitable. 

In fact two years two years ago when the EU treaty was being reviewed there was the 
danger that Category 11 would be scrapped by Brussels because ofa lack of licences 
being taken up. Since then Irish fishing and processing firm Atlantic Dawn has been 
fishing vvith some of its RSW trawlers feeding into the firm's Ocean Fresh factory ship. 

Eyih is further considering, again on the advice of Vall, to lift Mauritania's prohibition on 
pair trawling for the small pelagic sector on a year long trial, which can be renewed for 
up to two years, to make it more attractive for Irish and Scottish skippers who prefer to 
trawl in pairs. 

"I had lived in Ireland for years and therefore 1 would like to make it possible for the Irish 
pelagic fieet to avail [themselves] of the alternative opportunities in Mauritania but 
which are bèing denied to them because ofa lack of ohsliore processing facilities and the 
prohibition on pair trawling. It is my wish to make Mauritania more attractive for Irish 
and Scottish pelagic skippers and operators," said Vall. 

He added that IPR has just received planning permission for a freezing and processing 
C • plant in Nouadhibou for pelagic fish. 

CM 

r 

c 
Mauritania is right at the centre for the market for frozen pelagic fish for human 
consumption from Nigeria to Egypt, said Vall. 



o 

Pelagic pair trawl ban WWeó in Mauritania 
22 Jun 2010 

The Ocean Fresh factory ship. 

Mauritania has temporarily lifted its ban on pelagic pair trawling ban to make it attractive for Irish 
and Scottish pelagic refrigerated seawater (RWS) trawlers to target mackerel, horse mackerel. 
sardines and sardinella off northwést Africa. 

When the fisheries treaty behwèen the European Union and Mauritania was renewed in 2006 a 
new category (Category 11) was created to give access to the abundant small pelagic fisheries 
off Mauritania, which are dominated by freezer trawlers, as well as for Irish and Scottish RSW 
trawlers. 

O 

However, the prohibition of the RSW preferred method of pair trawling and the lack of onshore 
processing made it difficult for them to avail themselves of the much needed extra Mauritanian 
fishing opportunities. 

In 2006 the then Mauritanian fisheries minister stressed to Wortd Fishing that the pair trawling 
ban would remain on advice of the FAO tó protect fhainly demersai stocks, but his successor 
Aghdhefna Ould Eyih told WF that he would allow pelagic pair trawling on a trial basis following 
scientific and legal advice. 

Because of the lack of uptake of licences under category by Irish and Scottish RSW trayylers and 
the EU's threat to scrap category 11 and reduce the annual payment of €86 million ($105.5 
million) pro rata for fishing rights, Bellahi Brahin Vall, the agent for the Irish Atlantic Dawn firm that 
had been fishing with two RSW catchers discharging into the Ocean Fresh factory ship in 2008, 
suggested to Eyih he should reconsider the pelagic pair trawling ban. 

"There was opposition from the vested pelagic freezer interests but the scientific advice confirmed 
that mid water pair trawling was clean and fuel-efficient compared with single trawls I am very 
happy that the minister has allowed an initial year-long trial period that can be extended for up to 
two years because this will revolutionise the Mauritanian fishing industry to the benefit of the 
country," said Vall. 



Having obtained permission first for RSW trawlers discharging into factory ships pending the 
development of adequate onshore processing capacity, Vall has received planning permission for 
a plant in Mauritania's main fishing port of Nouadhibou. 

A special, in-depth New Horizons report on IVIauritania's fisheries appears in the July 2010 
issue of World Fishing. 
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Van: ... @yahoo.co.uk] 

Verzonden: dinsdag 7 september 2010 11:30 

Aan: 

CC: Gerard van Balsfoort 

Onderwerp: budget deelname SPRFMO vergaderingen 2010 en volgende jaren 

Bijlagen: voorstel onderzoek Pacific 2010 v4.docx 

Dag 

Ik moet nog even een correctie doorgeven op mijn mail van 30 augustus betreffende de 
financiering van mijn deelname aan de SPRFMO vergaderingen in 2010 en de komende jaren. 

L c% 

cf 
Ad 

P.S. Ik zie net je mail binnenkomen betreffende mijn voorstel voor een gezamenlijk NL/Noors 
project over echo surveys in West Afrika. Ik kom daar binnen enkele dagen op terug. 

21-12-2011 



Corien Marin-o Kc-:i£?iHi'ch 
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Voorstel Onderzoek Pacific 2010 

1 maart 2010 

1. A c i i i o i g i o n d 

Sinds 2006 zijn PFA schepen actief in de zuidelijke Pacific. Zij vissen hier op horsmakreel (jack 
mackerel) en gewone makreel (chub mackerel) in het gebied buiten de 200 mijlszone van 
Chili. Ter bevordering van het duurzaam beheer van de visbestanden in dit gebied heeft de 
PFA, samen met het Nederlandse Ministerie van LNV, in de periode 2007-2009 onderzoek 
gefinancierd ter waarde van € 300.000. Een deel van dit onderzoek werd uitgevoerd door 
Corten Marine Research (CMR), en een ander deel door IMARES. Het CMR onderzoek betrof 
een waarnemersprogramma aan boord van PFA schepen, en het deelnemen aan 
wetenschappelijke vergaderingen van de South Pacific Regional Fisheries Management 
Organisation (SPRFMO). Het IMARES onderzoek bestond uit een desk study naar het 
mogelijke gebruik van akoestische gegevens afkomstig van bedrijfsschepen. 

Het huidige CMR contract loopt tot eind 2009. Om te voldoen aan de nieuwe eisen die de 
SPRFMO het afgelopen jaar heeft opgesteld (de "data standards") is het nodig dat het 
onderzoek in de Pacific de komende jaren wordt voortgezet. Hierbij gaat het niet uitsluitend 
om het verzamelen van gegevens door waarnemers aan boord van schepen, maar ook om 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van de SPRFMO. 

Tot nu toe heeft het Nederlandse onderzoek zich vooral geconcentreerd op het 
waarnemersprogramma. Er is binnen de SPRFMO echter ook behoefte aan meer inbreng op 
het gebied van stock assessment en biologisch onderzoek. Wil Nederland (of beter gezegd 
de EU) een volwaardig aandeel leveren in het onderzoek in de Pacific, dan zal er naast het 
waarnemersprogramma meer mankracht besteed moeten gaan worden aan meer 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 

2. Vcr/vvariiig vjii hel wetenschappelijk omler/.dek 

Vanuit de SPRFMO komen momenteel de volgende vragen voor uitbreiding van het 
wetenschappelijk onderzoek: 

a) Meer aandacht voor stock assessment van horsmakreel. Er is een subgroep opgericht 
voor het ontwikkelen van statistische modellen (onder Nederlands voorzitterschap). 
Deze modellen zullen gebruikt worden voor het schatten van de aanwezige visstand en 
het adviseren van de toekomstige TACs. 

b) Onderzoek naar de populatie structuur van de horsmakreel. Er ligt een Russisch / 
Chileens voorstel op tafel voor een project van US$ 5 miljoen. Dit project moet 
antwoord geven op de vraag of we in de Zuid-Pacific te maken hebben met één of 
meerdere zelfstandige populaties horsmakreel. 
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c) Onderzoek naar de invloeden van hydrografische factoren op de verspreiding van de 
horsmakreel en zijn recruitment. Dit onderzoek is van belang om te kunnen beoordelen 
of veranderingen in de visstand uitsluitend het gevolg zijn van de visserij of ook van 
natuurlijke veranderingen. 

Wil Nederland een bijdrage leveren aan deze wetenschappelijke activiteiten, dan zal 
hiervoor meer mankracht moeten worden ingezet dan in de afgelopen jaren. 

3. Viioistel voor liel o iu ler / .oek in 2 0 1 0 

Net als in de afgelopen twee jaar zal ernaar gestreefd worden om gedurende het hele 
visseizoen een waarnemer aan boord van een van de PFA schepen te hebben. Hiervoor 
moeten twee waarnemers beschikbaar zijn, die elkaar aflossen. De afgelopen twee jaar is 
hiervoor gebruik gemaakt van een (Nederlandse) waarnemer die in vaste dienst is bij CMR, 
en een Poolse waarnemer die per reis wordt ingehuurd. Voorgesteld wordt om deze 
constructie ook in 2010 voort te zetten. 

A. G e t k l a i l l o e r d o v e r / i c h t viin g e p l a n d e ac l iv i te i len 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende werkzaamheden die voorzien zijn in het 
kader van het nieuwe project. 

4.1 . Waarnemerreizen aan boord van PFA schepen. 

Het is de bedoeling om gedurende het hele visseizoen (maart - oktober) op ieder willekeurig 
moment tenminste één wetenschappelijke waarnemer aan boord van de PFA vloot te 
hebben. In verband met het rotatieschema van de bemanningen (aflossing elke 7 weken), 
betekent dit dat er jaarlijks 5 reizen van 7 weken gemaakt zullen worden. 

4.2. Verwerking en analyse van waarnemereeeevens. 

De verzamelde gegevens zullen zoveel mogelijk al tijdens de reis door de waarnemer worden 
ingevoerd in de SPRFMO spreadsheets. 
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4.3. Verzamelen van treklijsten van alle PFA schepen. 

De SPRFMO vraagt om gedetailleerde gegevens per trek van elk schip, dus ook van de 
schepen waar geen waarnemer aan boord zit. Deze gegevens moeten worden opgestuurd in 
een speciaal format (" trawl fishing activities"). Het is in de praktijk ondoenlijk om deze 
gegevens al door de schippers in het vereiste format te laten zetten, leder schip heeft zijn 
eigen soort treklijst, en het maximum dat we kunnen eisen, is dat schepen regelmatig 
kopieën van hun eigen treklijsten opsturen. CMR moet daarvoor regelmatig contact houden 
met de schepen, hun eraan herinneren dat ze de lijsten opsturen, de lijsten controleren, en 
de gegevens overzetten in SPRFMO format. Voorgesteld wordt dat CMR de gegevens van 
alle PFA schepen, inclusief de buitenlandse, levert aan de SPRFMO. Het format dat hiervoor 
gebruikt moet worden, is tamelijk gecompliceerd, en ter voorkoming van fouten is het 
wenselijk dat de verwerking door één instantie gebeurt. 

4.4. Deelnemen aan vergaderineen en wetenschappeliike activiteiten van de SPRFMO. 

De afgelopen drie jaar heeft CMR een onderzoeker geleverd voor alle vergaderingen van de 
Science Working Group (SWG), de Data and Information working Group (DIWG) en de Jack 
Mackerel Subgroup (JMSG). De CMR onderzoeker trad hierbij op als vertegenwoordiger van 
de Europese Unie. Het ligt in de bedoeling dat de EU bijdrage aan het wetenschappelijke 
onderzoek ook de komende jaren wordt voortgezet, en daarom zal CRM jaarlijks tenminste 
twee maal een onderzoeker moeten leveren voor SPRFMO vergaderingen. 

4.5. Analvse van verzamelde gegevens 

De gegevens van de waarnemers en de treklijsten van de schippers worden niet alleen 
opgestuurd aan de SPRFMO, maar deze gegevens worden ook door CMR geanalyseerd. 
Jaarlijks wordt een Engelstalig rapport geschreven over de resultaten van dit onderzoek. Dit 
rapport dient ter informatie van de opdrachtgevers. Daarnaast wordt het gepresenteerd in 
de SPRFMO Sience Working Group. 

4.6. Opstellen van iaarliikse nationale rapporten voor de SPRFMO 

De SPRFMO vraagt om jaarlijkse nationale rapporten over de ontwikkeling van de visserij. 
Voorgesteld wordt dat CMR dit verzorgt voor de PFA schepen. 

.'ï. H i i d g e l 

Het jaarlijkse budget voor het geplande onderzoek is weergegeven in Annex 1. De totale 
jaarlijkse uitgaven worden begroot op € 110.000 excl. BTW. 

h. R i i p p o i t a g e 

CMR produceert elk kwartaal een verslag van de voortgang van het onderzoek. Verder 
verzorgt CMR de jaarlijkse rapportage aan de SPRFMO (nationaal rapport en rapport over 
het waarnemersprogramma). De resultaten van het onderzoek worden jaarlijks beschreven 
in een Engelstalig rapport dat ook wordt ingebracht in de Science Working Group. 
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De resultaten van het hydrografisch onderzoek zullen gepresenteerd worden in een 
Engelstalig rapport aan de opdrachtgever. Daarnaast zullen de resultaten ook worden 
ingebracht in de SPRFMO werkgroep. Tenslotte is het de bedoeling om ze uiteindelijk te 
publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. 
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Begroting onderzoek Zuid Pacific 

periode 1 januari - 31 december 2010 
financiering PFA / LNV 

versie 1 mar 2010 

cb 

activiteit 
waamemerprogramma 

onderdeel 

SPRFMO vergaderingen 

project management 

1 waamemer in vaste dienst 
1 part-time waarnemer 
reiskosten waamemers 5 x 2000 
materiaal waamemers 

salaris CMR onderzoeker 
reiskosten {2 vergaderingen per jaar) 

excl BTW BTW 

organisatie waarnemersprogramma, analyse 
gegevens, opsturen gegevens aan SPFRMO, 
diverse rapportages 

52 000 
16 000' 
10 000 
4 000 

9 000 
7 000 

totaal 

12 000 

totaal 

1 710 

52 000 
16 000 
10 000 
4 000 

10 710 
7 000 

2 280 14 280 

110 000 3 990 113 990 
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Van: Ad Corten, -Jyahoo co.uk] 

Verzonden: maandag 13 september 2010 10:25 

Aan: _. jec.europa.eu 

CC; iec.europa.eu; Gerard van Balsfoort; 

Onderwerp; participation in JMSG and SWG in October 

Dear 

In your mail of 29 July you asked me to confirm my availability to participate in the meetings of the 
JMSG and SWG in Chile (21-26 October and 27 - 29 October). In my reply, I mentioned that my 
participation in both meetings would depend on the availability of finances. 

The Dutch ship owners association PFA is of the opinion that the funding of my participation to 
SPRFMO meetings is a government responsibility, and they have asked the Dutch Ministry of 

(_" Agriculture to cover the costs. The Ministry will hopefully pay for the two trips that I have already 
made this year (the ASTT meetings in Lima and Seattle), but as far as I understand, this will finish 
their budget. So my question to you is whether the EC could cover my costs for the October 
meetings; that is at least the air ticket and per diem. 

Sorry to bother you with this request. I hope you will understand we are a poor country and that it 
is hard for our government (and ship owners) to make ends meet. 

With best regards, 

Ad Corten 

21-12-2011 

http://co.uk
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Van: Gerard van Balsfoort' gpelagicfish.eu) 

Verzonden; donderdag 14 oktober 2010 20 49 

Aan: 

Onderwerp: RE: SWG Sprfmo 

De afspraak was dat LNV dit zou betalen. Dat is nog steeds zo. 
Omdat Ad natuurlijk niet kan wegblijven bij deze bijeenkomst heb ik gezegd dat ik garant zal staan. Maar het is aan LNV 
om dit te betalen cf afspraak. 
Gr., Gerard 

Van: J; :om] 
Verzonden: woensdag i j oktober 2010 22:25 
Aan: •. amininv.nl; Gerard van Balsfoort 
Onderwerp: SWG Sprfmo 

Dag ' . , Gerard, 

Na afloon van het CCAMLR overleg van 13 oct. schoot 
mij aan met de vraag of Nl de 

kosten van Ad Corten-s deelname aan de bijeenkomst 
van de Science Workgroep niet meer zou willen betalen. 
Hem was zo iets ter ore gekomen. 
Hoe zit dit nu precies? 

)lant technisch ovedeg over Sprfmo rond half 
november,m.n. ter bespreking van wetenschappelijk 
assesment van de bestanden. 

Vr.gr. . 

De inloirnatie in du e-maii bei icm (inclusiel infonnatie m biilagen) is uUsluilend bestemd «oor de geadresseerde 
Dll bericht beval vertrouv/elijKe of persoonliike inlornnatie 
Vei strekking aan en/of gebruik door anöereii is met toegestaan 
Indien u dil benchl len onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om hem hiervan d'reci oo de hoogie Ie slellen en het bericht te vernietigen 
Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor emge loul ol gebrek in de inhoud van dit bencht, v/elke loul o! gebrek kan opireden als 
gevolg van het gebruik van e-mail 

The inlormalion in inis message (including any informalion coniained n̂  atiachnients hcieio) is inienced only for use ol tne addressee 
This message contains confidential or privileged inlorinaiion 
If you reeeive this message unintenlionally. please nolify Ihe sendei immedialely and men delete Ihis message 
Tne sender is in no way liable for any errors or omissions in ihe conlenl of Ihis e-mail message 

21-12-2011 

http://Vr.gr
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Van: Gerard van Balsfoort [i_ gpelagicfish.eu] 

Verzonden; maandag 18 oktober 2010 17:04 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: Marokko 

Oag-

Gaat het nu goed of niet goed met de licentie voor de SCH 302? 
AU he' ri '"* —'dgaat dan verzoek ik je vriendelijk om met grote spoed . te laten interveniëren richting 

in eerste instantie). Het kan niet zo zijn dat nu ineens en voor de derde keer de SCH 302 uit de 
visserij in W Afrika gegooid wordt terwijl ze voor 3 maanden een licentie hebben aangevraagd en hun quota nog niet is 
opgevist. 

Ik hoor graag van je. 

Gr., Gerard 

Gerard J. van Balsfoort 

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) 

Dutcfi Pelagic Ship-owners Association (RVZ) 

Pelagic Producer Organization (PO) 

Dutcfi Fish Board (Pvis) 

Dutch Fisheries Organization (SNV) 

Pelagic Regional Advisory Couneil (P-RAC) 

EAPO • Northern Pelagic Working Group 

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands 

mobile: +31 6 

email : gbalsfoort@pelagi<:fish.eu 

website: www.pelagic-fish.eu 
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Van: Ad Corten @yahoo.co.uk] 

Veraonden; maandag 25 oktober 2010 17:52 

Aan: Gerard van Balsfoort; DiekPartevliet; Dirk van der Plas; Gerard 

Zwijnenburg vdZwan; 

Onderwerp: kwartaalverslag onderzoek Pacific 

Bijlagen: CMR 2010-11 Pacific derdekwartaal 2010.docx 

Beste mensen. 

Hierbij stuur ik mijn verslag over het onderzoek in de Pacific in het derde kwartaal van 2010. Ik zit 
op dit moment in een vergadering van de SPRFMO Science Working Group in Chili. De afgelopen 
dagen hebben we een eerste assessment uitgevoerd van de jack mackerel. Zoals verwacht zijn de 
resultaten niet al te rooskleurig. Naar alle waarschijnlijkheid komt er een advies om de vangst in 
2011 en 2012 te verlagen tot onder het niveau van 2010. Maar de vergadering gaat nog door tot 
vrijdag, dus pas aan het eind van deze week weten we zeker wat het gezamenlijk advies wordt. 

Vriendelijke groeten, 

Ad 

C 
v: 

21-12-2011 
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1 De visserij 

Vanwege de zeer slechte vangsten liep de visserij in de Pacific eerder af dan in de voorgaande jaren. 

Nadat de Jan Maria de visserij al in mei had moeten staken wegens technische problemen, stopte de 

Maartje Theadora eind juni. De Annelies Ilena, Helen Mary en Margiris probeerden het nog tot eind 

juli, maar moesten toen ook stoppen vanwege de extreem lage vangsten. 

De slechte vangsten werden deels veroorzaakt door een schaarste aan vis, en deels door de moeilijke 

vangbaarheid van de vis. Afgezien van de maand juni werden er alleen horsen van 36 cm en groter 

gevangen. Deze vissen zwemmen zeer snel en laten zich moeilijk vangen in de pelagische trawls. Van 

mijn Chileense collega's hoorde ik dat de Chileense purse seiners ook problemen hadden met het 

vangen van deze vis. 

In de maand juni vond de vloot ver naar het westen een concentratie kleine horsen van ongeveer 20 ^̂  

cm. Hierop werd een aantal weken met succes gevist. Begin juli liep de visserij op de kleine horsen ( 

weer af. Het is niet duidelijk of dit kwam doordat de hele voorraad was opgevist, of doordat dat de 

kleine horsen zich verspreidden. Na het verdwijnen van de kleine horsen moesten de schepen weer 

overschakelen op de grote horsen. De vangsten hiervan waren zó laag dat de visserij in de loop van 

juli gestaakt werd. 

2 Waarnemersprogramma 

2.1 Waarnemers OP zee 

Nadat van 14 juni t/m 5 juli op de Annelies Ilena gewerkt had, werd hij op 5 juli 
afgelost door . Deze bleef tot aan het eind van de reis (27 juli) aan boord van dit schip. 

Net als in het voorgaande kwartaal werd het meesturen van waarnemers bemoeilijk door de lange . \ 

intervallen tussen aflosbeurten, het geringe aantal schepen, en de grote afstand tussen de schepen ( 

onderling. De logistieke beperkingen dicteerden de keuze van de schepen waarop gewerkt kon ^ ^ 

worden. Daardoor konden we dit kwartaal alleen maar waarnemers meesturen op de Annelies Ilena. 

2.2 Resultaten van de bemonstering 

Terwijl de schepen in de maanden april en mei alleen maar zeer grote horsen gevangen hadden, 

vonden ze in juni ver naar het westen een concentratie kleiner horsmakreel. Hierop werd gedurende 

de hele maand juni gevist. De vangsten tijdens deze maande werden bemonsterd door 

aan boord van de Jan Maria en de Annelies Ilena, en door kwaliteitsmeest 

van de Maartje Theadora. De resultaten van deze bemonstering lieten zien dat alle schepen deze 

maand op dezelfde kleine horsen visten. 
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De procentuele lengteverdeling van de horsen over het hele seizoen 2010 wordt in Figuur 1 

vergeleken met die in voorgaande jaren. 
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Figuur 1. Lengteverdeling horsen in 2010 (voorlopige cijfers) vergeleken met lengteverdelingen voorgaande 

jaren. 

Figuur 1 laat zien dat de kleine horsen in 2010 voor het eerst een belangrijke rol speelden in de 

visserij. De hoge vangsten aan kleine horsen zeggen echter nog weinig over de relatieve sterkte van 

de jaarklas. Het is mogelijk dat de visserij zich op een betrekkelijk kleine groep van deze lengte 

geconcentreerd heeft omdat ze makkelijk te vangen waren. 

Opvallend was wel dat deze kleine horsen ver naar het westen (> 100°WL) gevangen werden. 

Volgens de gangbare theorie groeien de kleine horsen op in de kustzone van Chili en Peru, en zouden 

ze dus het eerst dicht onder de kust te voorschijn moeten komen. Maar misschien klopt deze theorie 

niet, en groeien de kleine horsen op in de open oceaan. 

O 

2.3 Verspreiding van de vangsten 

Op basis van de treklijsten van de schepen zijn de posities van de trekken per maand in kaart 
gebracht. De posities (en grootte) van de afzonderlijke trekken in 2010 worden vergeleken met die in 
2009 in Figuur 2 en 3. Opvallend is dat de visserij zich al vroeg in het seizoen (mei - j un i ) ver naar het 
westen (> 100°WL) verplaatste. Nadat de vangsten in dit gebied opdroogden, keerden de schepen in 
juli weer terug naar meer oostelijke posities. Over het hele jaar genomen gingen de schepen in 2010 
minder ver naar het westen dan in 2009. Opvallend zijn ook de veel lagere vangsten in 2010. 
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O 
Figuur 2. Verspreiding van de vangsten per maand in 2009. Donker rood = maart, rood = april, oranje = mei, 

geel = juni. Groen = juli, lichtblauw = augustus, donkerblauw = september. De grootte van de vierkantjes is 

evenredig met de vangst. 

O 

Figuur 3. Verspreiding van de vangsten per maand in 2010. Kleurencode als in Figuur 2. 
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3 SPRFMO 

3.1 Assessment Simulation Task Team (ASTT) 

Het ASTT had in april in Lima zijn eerste tussentijdse vergadering gehouden om een assessment 

methode uit te kiezen die voor de hele Jack Mackerel Subgroup acceptabel zou zijn. Op deze 

vergadering was besloten om niet een van de reeds in gebruik zijnde modellen te kiezen, maar om 

het neutrale "Alaska" model (officieel Statistical Catch at Age model geheten, ofwel SCA) te 

adopteren als standaard model voor de werkgroep. Omdat er tijdens de Lima vergadering geen tijd 

was om al te beginnen met eigenlijke assessment, werd besloten werd om hiervoor een extra 

vergadering te beleggen in augustus in Seattle, de thuisbasis van . Bij deze gelegenheid zou 

ook een training verzorgd worden in het SCA model. 

Voorafgaand aan de vergadering in Seattle werd er van 19 - 23 July in Auckland de eerste 

"preparatory conference" gehouden van de SPRFMO. Hoewel er voor deze vergadering geen 

bijeenkomst van de Science Working Group gepland was (en ik er dus ook niet heen was gegaan), 

kwam het onderwerp stock assessment wel aan de orde. De afgevaardigde van Chili kwam met een 

voorstel voor het verloop van het "assessment process". Dit moest ofwel in alle openheid tijdens een 

vergadering van de Jack Mackerel Subgroup gebeuren, of onderhands door een "onafhankelijke 

deskundige". Het kon in ieder geval niet gebeuren tijdens een vergadering van het ASTT omdat deze 

groep daartoe niet het mandaat had. De leden van de Science Working Group die toevallig in 

Auckland aanwezig waren, stelden een gezamenlijk voorstel op waarin het Chileense idee werd 

onderschreven. Dit voorstel werd per e-mail aan de andere leden van de SWG toegezonden, die in 

meerderheid ermee instemden. 

Het Auckland voorstel betekende dat het ASTT zich tijdens de daaropvolgende vergadering in Seattle 

(16 - 27 augustus) moest beperken tot het verzamelen van de input gegevens voor het model, en het 

trainen van de ASTT leden in het gebruik van dit model. Deze oefening verliep tot ieders volle 

tevredenheid. Onze Amerikaanse collega had al een nieuwe versie van zijn SCA model ontworpen, 

dat de naam kreeg van "Joint Jack Mackerel model", ofwel het JJM model. Tijdens de eerste week 

van de Seattle vergadering werden zoveel mogelijk input gegevens voor dit model verzameld, en 

tijdens de daaropvolgende week werden de deelnemers getraind in het gebruik van het model. 

4 Coördinatie van onderzoek binnen de EU 

4.1. Nationaal rapport EU voor de Science Working Group 

Op verzoek van de Commissie heb ik dit jaar het "nationale rapport" van EU aan de Science Working 
Group opgesteld. Vorig jaar was hierover verwarring ontstaan doordat ik zelf een rapport had 
opgesteld voor visserij van de PFA vloot, en mijn Poolse collega een rapport voor de Poolse schepen. 
Omdat de EU zich binnen de SPRFMO als één land presenteert, kan er ook maar één nationaal 
rapport van de EU gepresenteerd worden. 

Ditmaal had ik het schrijven van het rapport gecoördineerd met mijn Poolse collega en 
hebben we in september een gezamenlijk rapport opgestuurd aan de SWG van alle EU activiteiten. Ik 
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heb dit rapport ook ter goedkeuring voorgelegd aan onze Duitse en Litouwse collega's. De Duitsers 
waren akkoord met het rapport, en van Litouwen kreeg ik geen reactie. 
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Van: Ad Corten yahoo.co.uk] 

Verzonden: maandag 1 november 2010 9:17 

Aan: Gerard van Balsfoort:! .... _. ,, )iekParlevliet, Dirk van der Plas; Gerard 

Zwijnenburg; 

CC; @wur.nl 

Onderwerp; vergadering SPRFMO Science Working Group 

Bijlagen: SWG + DIWG 21-29 okt 2010.docx 

Beste mensen. 

Bijgaand mijn persoonlijk verslag van de afgelopen vergadering van de SPRFMO Science Working 
Group en Data and Information Working Group. Beide werkgroepen vergaderden de afgelopen 
twee weken in Vina del mar (Chili). 

De situatie van de jack mackerel is op dit moment tamelijk somber. Dit heeft niet alleen 
(^^ consequenties voor de visserij in de Pacific, maar ook voor die in Mauritanië. Op dit moment is er 
. ^ een verhuizing aan de gang van de visserij uit de Pacific naar Mauritanië. Het is mijn inschatting dat 

dit ook in Mauritanië problemen gaat opleveren. 

Ik ben graag bereid om eventuele vragen te beantwoorden over dit verslag, of desgewenst verdere 
informatie te verschaffen over de vergadering. 

Met vriendelijke groet, 

Ad Corten 

21-12-2011 

http://yahoo.co.uk


' ,' SPRFMO Science Working Group (SWG) en Data and Information Working Group (DIWG) 

21 - 29 Oktober 2010, Vina del Mar, Chili 

Ad Corten, persoonlijk rapport van de vergadering 

1 Inleiding 

Oe Science Working Group (SWG) en Data and Information Working Group (DIWG) zijn twee 
werkgroepen binnen SPRFMO die zich bezighouden met het verzamelen van gegevens (DIWG) en het 
produceren van wetenschappelijk advies (SWG). Beide werkgroepen vergaderen tegenwoordig 
eenmaal per jaar, in dezelfde plaats en meteen na elkaar. 

De DIWG heeft in het verleden richtlijnen opgesteld voor de levering van gegevens aan SPRFMO. 
Haar taak op dit moment is het jaarlijks bijstellen van de richtlijnen, en te kijken of de landen 

{ inderdaad ook de gevraagde gegevens leveren. De taak van de OIWG is relatief simpel, en de 
/ vergadering duurt normaal maar twee dagen. 

c» De SWG is heeft tot taak om bestandsschattingen uit te voeren voor de verschillende vissoorten, en 
aanbevelingen te doen voor het beheer van de bestanden. Dit levert in de praktijk aanzienlijk meer 
problemen op 

2 Deelnemers 

Terwijl ik bij vorige vergaderingen meestal de enige vertegenwoordiger was van de EU, was er dit jaar 
een sterke EU delegatie op komen dagen. Deze bestond uit: 

Europese Commissie 
Portugese onderzoeksinstituut IPIMAR 
Franse onderzoeksinstituut IRO 
IMARES 

/ , Ad Corten consultant 

( 

d» 
.- nam aan de vergadering deel als vertegenwoordiger van de Commissie. Hij schrijft een 

eigen rapport voo' i en ondergetekende namen deel aan de 
vergaderingen van beide werkgroepen. schrijft een afzonderlijk rapport voor LNV en PFA waarin 
vooral wordt ingegaan op de technische kant van het assessment. Het hier volgende rapport (dat is 
afgestemd op het rapport var ) behandelt de hoofdlijnen van de vergadering en aspecten die 
speciaal van belang zijn voor de PFA. 

De laatste versie van het officiële rapport van de Science Working Group is te vinden op: 

http://www.southpacificrfmo.org/assets/9th-SWG-and-8th-DIWG-Meetings-October-2010-Vina-del-
Mar-Chile/SWG-IX/JMSG-Working-Papers/9th-SWG-Report-Draft-Adopted-Susie-26Oct2010-
Rev2.pdf 

http://www.southpacificrfmo.org/assets/9th-SWG-and-8th-DIWG-Meetings-October-2010-Vina-del
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3 Resultaten van de internationale visserii op iack mackerel in 2010-10-28 

De PFA schepen waren niet de enige die slechte resultaten hadden in 2010. Alle landen, inclusief 
Chili, rapporteerden sterk teruglopende vangsten. Er was dan ook eigenlijk geen statistisch model 
nodig om te concluderen dat het slecht gesteld was met het bestand. 

Het enige lichtpuntje was dat de PFA schepen in de maand juni een concentratie van kleine jack 
mackerel (rond 20 cm) vonden ver naar het westen. Hierop konden de schepen een maand lang 
vissen, waarna de jonge vis verdween. Ook andere vloten zoals de schepen van Vanuatu visten op 
deze kleine jack mackerel. De Chileense purse seiners kwamen de kleine jack mackerel ook tegen, 
maar ze konden hierop niet vissen omdat er in Chili een minimum aanvoerlengte geldt van 26 cm. 

Door de slechte resultaten in de Pacific verplaatsen verschillende landen nu hun aandacht naar 
Mauritanië. De 4 schepen van Vanuatu liggen al in Las Palmas, klaar om te gaan vissen in Mauritanië. 
Ook de onder Russische vlag varende "Lafayett" schijnt onderweg te zijn naar Mauritanië. De 
verhuizing van een groot deel van de visserij vanuit de Pacific naar Mauritanië zal daar de komende 
jaren ongetwijfeld tot grote problemen gaan leiden in de pelagische visserij. 

4 Jack mackerel assessment 

De afgelopen twee jaar was er hard gewerkt binnen het Assessment Simulation Task Team (ASTT) om 
te komen tot een gemeenschappelijk assessment model voor jack mackerel. Tot ieders verrassing 
was het ASTT er inderdaad in geslaagd om een gemeenschappelijk model te ontwikkelen; het "Joint 
Jack Mackerel" model (JJM model). Alleen de Russen hanteerden tijdens de afgelopen vergadering 
nog een eigen model, maar de uitkomsten hiervan bleken sterk overeen te komen met die van het 
JJM model. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van het JJM model en de uitkomsten ervan verwijs ik naar het 
verslag van . )e voornaamste conclusies van het assessment waren dat het bestand van 
jack mackerel de afgelopen jaren gedaald was tot een niveau van net onder de 2 miljoen ton, en dat 
het recruitment de afgelopen 5 jaar gemiddeld slechts 30% bedroeg van het lange-termijn 
gemiddelde. Het volwassen bestand bestaat daardoor in hoofdzaak nog uit oudere vis van 6 jaar en 
ouder. 

5 Prognoses en management advies 

Terwijl er over het assessment vrij snel overeenstemming werd bereikt, was het moeilijk om het eens 
te worden over de prognoses. Die zijn namelijk sterk afhankelijk van de aannames die gemaakt 
worden over het recruitment in de komende jaren. 

Eén hypothese was dat het recruitment een aantal jaren achtereen laag was geweest als gevolg van 
(onbekende) hydrografische oorzaken. Dit verschijnsel doet zich vaker voor bij pelagische 
visbestanden, en de ervaring leert dat het recruitment na een dergelijke periode meestal pas 
geleidelijk herstelt. Ervan uitgaande dat de negatieve hydrografische condities nog wel even zullen 
voortduren, kan men voorde komende jaren geen wonderen verwachten. In dit geval is de meest 
waarschijnlijke hypothese dat het recruitment in 2011 en de eerstvolgende jaren op het gemiddelde 
zal blijven van de voorgaande 5 jaren. 

Een andere hypothese was dat de jonge vis die in 2010 voor het eerst in drie jaar weer was 
gevangen, mogelijk een voorbode was van een geleidelijke verbetering van het recruitment. De jonge 



vis was echter maar gedurende één maand gevangen, en in een gebied ver naar het westen. De 
werkgroep beschouwde deze vangsten wel als een hoopvol teken, maar niet als overtuigend bewijs 
van een opleving van het recruitment. Zij besloot daarom om het voorzorgsprincipe te hanteren, en 
er voorlopig van uit te gaan dat het recruitment ook in 2011 nog laag zou blijven. 

Onder deze aanname zal het bestand nog verder dalen wanneer de vangst in 2011 en 
daaropvolgende jaren op hetzelfde niveau gehouden wordt als in 2010. (De werkgroep hanteert 
hiervoor een getal van 711.000 ton wat overeenkomt met de gerapporteerde vangst t/m september; 
in werkelijkheid zal de totale vangst voor 2010 iets hoger uitvallen omdat de Chilenen normaal nog 
wat jack mackerel vangen tegen het eind van het jaar). 

Wanneer de vangst met 25% wordt verlaagd (dus tot 533.000 ton), is de kans 54% dat het bestand 
zal blijven teruglopen. Pas bij een verlaging van de vangst tot 50% van het huidige niveau (tot 
355.000 ton) is er een redelijke zekerheid dat het bestand de komende jaren zal groeien. 

De werkgroep doet geen aanbeveling voor een specifieke TAC in 2010 omdat dit buiten haar 
mandaat lag. In plaats daarvan stelt zij dat "immediate catch reductions will be required to prevent 

[ further biomass decline and provide some possibility of rebuilding". 

C l p ^^ letterlijke tekst van het hoofdstuk over management advies heb ik als annex 1 aan dit rapport 
geplakt. 

6 Data and Information Working Group (DIWG) 

De DIWG is een afzonderlijke werkgroep binnen SPRFMO die zich bezig houdt met de levering van 
vangststatistiek en andere statistische informatie. In het verleden zijn er verschillende "data 
standards" geformuleerd voor de levering van diverse gegevens. Hierbij is vaak overdreven ingegaan 
op details, terwijl de hoofdzaken vergeten werden. Terwijl er bijvoorbeeld gevraagd wordt om zeer 
gedetailleerde informatie voor elke individuele trek, was men vergeten om richtlijnen op te stellen 
voor de levering van totale vangstgegevens per jaar. Nadat ik vorig jaar op dit tekort had gewezen, 
kwam het secretariaat nu met richtlijnen voor de levering van deze gegevens. Hierbij werd 
voorgesteld om alle vangsten te rapporteren in "levend gewicht". Dit is van belang voor de 
demersale visserij, waarbij de vangst vaak al op zee verwerkt wordt. Het gewicht van de aanvoer is 

1̂  daarbij afhankelijk van de verwerking die aan boord heeft plaatsgevonden. In dit geval is het eerlijker 
f ^ (met het oog op de toekomstige quota verdeling) om de vangsten om te rekenen naar levend 

gewicht. Voor de pelagische visserij maakt het geen verschil omdat hier geen bewerking aan boord 
plaatsvindt. Het aangevoerde gewicht is daardoor gelijk aan het levend gewicht. 

Er werd opnieuw langdurig gediscussieerd over de "landing and transhipment data standards". 
Hierbij wordt gevraagd dat er voor iedere individuele aanvoer of overslag een uitgebreid rapport 
wordt geleverd aan SPRFMO. Op mijn vraag aan het secretariaat of er in de praktijk al landen zijn die 
dergelijke gegevens aanleveren, kreeg ik een ontkennend antwoord. Blijkbaar staat geen enkel land 
te trappelen om hieraan mee te werken. Het is ook onduidelijk door wie de levering van dergelijke 
gegevens zou moeten gebeuren (overheid of reders) en wie hierop de controle zou moeten 
uitoefenen. 

Ik geef hieronder volledigheidshalve een overzicht van alle gegevens die volgens de bestaande 
richtlijnen geleverd moeten worden. Alle Nederlandse gegevens moeten eerst aan de Europese 
Commissie worden verzonden. Die combineert ze met de gegevens van andere EU landen, en stuurt 
ze dan door aan het SPRFMO secretariaat. 

C' 



Soort gegevens 

Jaarlijkse totale 
vangsten 
Aanvoergegevens 
per reis 

Gegevens per trek 

Gegevens van 
waarnemers 

Naam in SPRFMO 
jargon 

Annual catch data 

Landing and 
transhipment 
data 

Fishing activity 
data 
Observer data 

In Nederland 
verzameld door 

Ministerie van 
LNV 
??? 

CMR 

CMR 

Deadline voor 
opsturen 
gegevens 
30 september 

??? 

30 juni 

30 juni 

Opgestuurd sinds 

2006 

Nog niet 
opgestuurd (ook 
niet door andere 
landen) 
2008 

2008 
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7 Plannen voor gezamenlijk onderzoek in 2011 

Het "stock structure research project", waarover in de beginjaren van de SWG druk werd 
gediscussieerd, staat momenteel op een laag pitje. Enkele landen doen zelf onderzoek over de vraag 
in hoeverre het bestand van jack mackerel kan worden opgesplitst in aparte "management units", 
maar veel schot lijkt hierin niet te zitten. De Russen lijken niet meer zo gedreven om hun oude 
theorie te verdedigen dat de jack mackerel verder uit de kust tot een apart bestand behoort dat 
afzonderlijk beheerd kan worden. De resultaten van de visserij in de afgelopen jaren laten zien dat de 
hoeveelheid vis verder op de oceaan even hard afneemt als die in de kustzone. Toch hebben de 
Chilenen een eigen onderzoek gestart waarbij zij genetische kenmerken en andere eigenschappen 
willen vergelijken van jack mackerel in verschillende delen van het verspreidingsgebied. Ik heb 
aangeboden dat wij monsters kunnen leveren van de jack mackerel uit de meer westelijke gebieden. 

Meer belangstelling is er voor een onderzoek naar de leeftijdsbepaling van jack mackerel. Het blijkt 
dat er grote verschillen bestaan tussen de resultaten van Chilenen, Russen en Peruanen. Oeze 
verschillen zijn van grote invloed op de uitkomsten van het stock assessment. Om meer zicht te 
krijgen op de oorzaken van de verschillen is besloten om in 2011 een "otoliet workshop" te 
organiseren in Peru. Het zou goed zijn wanneer hieraan ook vanuit de EU werd deelgenomen. 

Tenslotte hield de Franse onderzoeker . jen pleidooi voor het gebruik van 
akoestische gegevens van bedrijfsschepen. Volgens nem kunnen die aanvullende informatie leveren 
over de omvang van het bestand. Binnen de werkgroep was er weinig weerklank om hiervoor een 
gezamenlijk project op te zetten. In het verleden heeft IMARES een modelstudie over dit onderwerp 
uitgevoerd, en men heeft ook een jaar lang akoestische gegevens verzameld van een van de schepen 
in de Pacific. De verdere uitwerking van deze gegevens ligt nu stil door gebrek aan financiering. 

8 Slotopmerkingen 

Voorafgaand aan de vergadering had ik lage verwachtingen over de kans om tot een 
gemeenschappelijk assessment en management advies te komen. Het was voor mij dan ook een 
grote verrassing (net als voor de meeste andere deelnemers) dat er binnen enkele dagen al een 



\ gezamenlijk assessment op tafel lag. Er kunnen achteraf enkele oorzaken worden aangewezen voor 
de onverwachte eensgezindheid binnen de werkgroep: 

De slechte resultaten van de visserij in 2010 lieten er weinig twijfel over bestaan dat het met 
het bestand aan jack mackerel niet best gesteld was. Zelfs de Russen en de afgevaardigde 
van Vanuatu deelden dit standpunt. 
De uitkomsten van het nieuwe JJM (joint jack mackerel) assessment model bleken sterk 
overeen te komen met het alternatieve TISVPA model van de Russen. Dit versterkte het 
vertrouwen in de uitkomsten van beide models. 
De vergadering werd geleid door een efficiënte voorzitter ( " die kon 
terugvallen op een aantal werkeroepleden die al vertrouwd waren met het model: 
(de ontwerper ervan), en twee Chileense experts. 

Terwijl de resultaten van het assessment als vrij betrouwbaar kunnen worden beschouwd, zijn de 
voorspellingen omgeven met een ruime onzekerheidsmarge. Het blijft altijd mogelijk dat er volgend 
jaar een goede jaarklas rekruteert, die alle prognoses onderuit haalt. Het is uit oogpunt van 
duurzaam beheer echter onverantwoord om op dit moment uit te gaan van een dergelijke 

I ' optimistische verwachting. 

O 
Hoewel de werkgroep van mening was dat het bestand zo snel mogelijk weer opgebouwd moest 
worden, gelooft men niet dat het voortbestaan van het bestand in gevaar is. In dat geval had men 
geen andere keus gehad dan een totale sluiting van de visserij te adviseren. Nu wordt geadviseerd 
om een TAC te kiezen ergens tussen 355.000 ton en 533.000, afhankelijk van het risico dat managers 
willen nemen met het bestand. 
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Annex 1. Hoofdstuk 8 uit het officiële verslag van de Science Working Group 

8. Advice on Jack Mackerel Stock Status 
In November 2009, based on a comprehensive review of available fishery and stock status indicators 
for the Chilean jack mackerel resource, the 8th meeting of the Scientific Working Group, advised that: 

"Fishing mortality (F) is likely to have exceeded sustainable levels since at least 2002, ond 
continues to do so. Current biomass levels are substantially below levels at the peak of the 
fishery in the 1990$ and, as a result of recent poor recruitment, are highly likely to be still 
declining. 
Low recruitment, low and declining spawning and total biomass, low and declining SBR and 
landings in exeess of surplus production all indicate that further declines in stock status are 
likely unless fishing mortality is reduced, particularly if recruitment remains poor " 

At this meeting, advice on jack mackerel stock status was based on stock assessments conducted 
using the Joint Jack Mackerel (JJM) statistical catch-at-age model developed collaboratively by 
participants in the inter-sessional Assessment Simulation Task Team (ASTT), advised and assisted by 

of NOAA. Results of an alternative assessment conducted using a Triple Instantaneous 
Separable Virtual Population Analysis (TISVPA) model are closely consistent with the results of the 
JJM assessments. 

D Jack mackerel catches have declined steadily since 2006, and continued to decline in 2010, 
with provisional (to September) 2010 catches being at the lowest level since 1976. There is 
close agreement on current biomass levels between all of the assessment models used. 
Assessment results indicate that total biomass has declined by 79% since 2001 to 2.1 million t, 
the lowest level in the history of the fishery. Current total biomass levels are estimated to be 
9% -14% of the biomass which would have existed if there had been no fishing. 

D Estimated average recruitment over 2005 - 2009 has only been 30% of long-term average 
recruitment. There has been an appearance of small (20 cm) fish in 2010 catches in a number 
of regions and fisheries. However, these have been patchily distributed and have contributed 
small catches. Appearance of these small fish is an encouraging sign that recruitment may be 
improving, but is not yet persuasive evidence of appearance of a strong year dass. 

D It is possible that appearance of small fish signals the start of a period of increase in 
recruitment back towards higher average levels. However, past recruitment histories and 
auto-correlation between annual recruitment indicate that recruitment increase will be 
gradual. it is therefore likely that recruitment in 2011 will be closer to the recent 5-year 
average recruitment, than to higher 10-year average recruitment. 

D Under 5-year average recruitment, for the base case assessment, there is a 100% probability 
that biomass will continue to decline at current (2010) catch levels (711,7831), with projected 
biomass in 2020 of 10% of current biomass. At 75% of current catches, there is a 54% chance 
that biomass will continue to decline, with projected biomass in 2020 of 97% of current 
biomass. At 50% of current catches, all models indicate that biomass will increase to about 
doublé current biomass. 

D Given the current low biomass, and the high likelihood of rapid further declines at current 
catch levels, immediate catch reductions will be required to prevent further biomass decline 
and provide some possibility of rebuilding. 
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Ĉ  Vi?. 

c 

Van; Ad Corten [ @yahoo.co.uk] 

Verzonden: dinsdag 2 november 2010 10:47 

Aan: @southpacificrfmo.org 

CC; ©eceurooa eu; . . ilgec.europa eu; Gerard van 

Balsfoort; gdynia.pl 

Onderwerp; update national report EU to SPRFMO Science Working Group 

Bijlagen; National report of the European Union to the 2010 Science Working Group v2 docx 

Hi 

Here is a revised version of the National Report of the EU to the Science Working Group. In this 
version, I have incorporated the new information on the fisheries in 2010 that was presented at the 
SWG meeting in Vina del Mar. I think it is good to have this revised version on the web, because it 
includes the new information on juvenile catches in 2010; catches that were referred to in the 
report of the Science Working Group. 

Best regards, 

Ad 

^0 
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1 introduction 

The pelagic fleet from the European Union (EU) in the Pacific in 2009 consisted of two components: 
the PFA fleet (Pelagic Freezertrawler Association) and the Polish fleet. The PFA vessels worked under 
German, Lithuanian and Dutch flag, but they had a similar fishing method and strategy. This fleet has 
been active in the area since 2005. The Polish fleet returned to the Pacific in 2009 after a long 
absence. This fleet worked in the area in the 1970s and 1980, but was absent from 1985 onwards. 

The PFA fleet and the Polish fleet worked independently from one another, and the research 
activities were also separ-^ted. For this reason, the reports on both fleets are presented as separate 
sections in this report. Both reports deal primarily with the results of the fishery in 2009. However, 
the report for the PFA also includes preliminary data for 2010 on catches per unit of effort, length 
compositions and geographical distribution of catches. These data had just become available at the 
time of writing the report, and they could still be added in. 

The demersai fishery by EU vessels, which started in 2008, was discontinued in 2009. 

The pelagic fishery by the PFA fleet in 2009 and some preliminary results 
for 2010 

r' 
ö 

2.1 Descr ipt ion o f t h e f ishery 

The fishery for jack mackerel by the European Union (EU) started in 2005 by a single vessel working 
for 3 months in the second half of the year. The next year, the same vessel returned and worked for 
the whole season (March - October). Following the positive results of this season, the number of 
vessels increased to eight in 2007. In 2008, this number was kept unchanged, following an agreement 
by the SPRFMO in 2007 to freeze fishing effort as of 31 December 2007. 

year 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Number of 
PFA vessels 

1 

1 

6 

6 

6 

EU countries involved 
and number of vessels 

Netherlands (1) 

Netherlands (1) 

Germany (3), Lithüania (1), Nethedands (2) 

Germany (3), Lithüania (1), Netherlands (2) 

Germany (3), Lithüania (1), INletherlands (2) 

PFA pelagic trawlers in the Pacific in 2005 - 2009. One of the German vessels in 2009 was temporarily 
reflagged as Lithuanian. 



The vessels involved in this fishery are large pelagic trawlers, operating under the flags of Germany, 
Netherlands, and Lithüania. The vessels use single boat pelagic trawls that are fished mainly during 
night-time. They operate exclusively in international waters outside the Chilean EEZ. Fishing 
operations extend in the open Pacific to about I IQ-W. 

The main fishing season in 2009 was from April to August. In 2010, the fishing season ended already 
in July. Compared to 2008, the fishing season in 2009 was shortened by one month, as can been seen 
from the monthly catches of PFA vessels in 2008 and 2009 (Figure 1). No official catch data for 2010 
were yet available at the time of writing of this report. 
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Figure 1. Monthly catches of jack mackerel by PFA vessels in 2009 compared to 2008 

2.2 Catch, ef for t and CPUE in t he PFA f leet 

Development of catch and effort of jack mackerel in the PFA fleet is presented in the text table 
below. 

c 
year 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

number of 
fishing days 

44 

109 

401 

423 

436 

catch jack 

mackerel PFA 
fleet in tons 

6187 

33766 

123523 

108174 

91336 

catch per day 
in tons 

141 

310 

308 

256 

209 

Fishing effort in the PFA fleet in 2009 increased slightly compared to 2008, whereas catches 
decreased, both in absolute terms and in catch per day. 

Whereas official figures for the total catch of PFA vessels in 2010 were not yet available at the time 
of writing this report, preliminary estimates of catches per unit of effort (CPUE ) in the first months of 
the year 2010 could already be made. These estimates are compared with the corresponding figures 
for the preceding 3 years in Figure 2. It is seen that in each year the CPUE tends to decrease towards 
the end of the fishing season. A possible explanation for this is given in section 4. Apart from this 



declining trend throughout the season, the absolute level of CPUE has also been decreasing during 
the 4 years of observations. 
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Figure 2. Monthly CPUE of jack mackerel in the PFA fleet in 2010 compared to the three previous years 

2.3 Fisheries data collection and research activities in the PFA fleet 

Two independent programmes of data collection were carried out in 2009: (1) the collection of haul-
by-haul information direetly from the vessels, and (2) an observer programme aimed at obtaining 
detailed biological information on catches and discards. Both programmes were run by the Dutch 
consultant agency CMR (Corten Marine Research). Funding was provided on a 50/50 basis by the 
Dutch ship owners association PFA and the Dutch Ministry of Agriculture, Conservation and Food 
Quality. 

The details of these programmes are briefly presented below. 

c* 
2.3.1 Collection of haul-by-haul information from the vessels in the PFA fleet 

Each trawler was asked to provide detailed information for each individual haul. A simple 
spreadsheet was used to record the requested information at sea. The information requested in this 
spreadsheet corresponded to the data demands of the SPRFMO Data and Information Working 
Group. 

The size of the individual catches was estimated by visual inspection of the amount of fish in the net 
or in the tanks into which the catch was pumped. Normally, the captains tended to under-estimate 
the amount of catch at first sight. As a result, the sum of all individual catches provided by the 
captains was lower than the landing data for the entire trip provide by the ship owner. In order to 
make the tow-by-tow information check with the landing data, the estimates for individual catches 
were raised by a correction factor. 

CMR converted the data into the required SPRFMO format and submitted these (through the 
European Commission) to the SPRFMO interim secretariat. 



The haul-by haul information from individual vessels provided a good picture of the geographical 
distribution of the fishery. Figure 3a shows the distribution of catches during the 2009 fishing season. 
Catches in 2009 extended further west than in previous years. 

Preliminary catch distributions for the 2010 were already available at the time of writing this report. 
They are shown in Figure 3 b for comparison. These results show that catches in 2010 in general 
were lower than in 2009. Contrary to previous years, the fishery in 2010 did not show a continuous 
shift to the west throughout the season. After the fleet had been fishing between 100 -110° W in 
June, the fishery shifted back east again in July. Most likely this was due to the poor catches that 
were obtained in the western area. 

2.3.2 Data collection by observers on the PFA fleet 

In accordance with the recommendation of the SPRFMO Data and Information Working Group, this 
programme attempted to obtain at least 10% coverage of all hauls made by the fleet. For this 
purpose, two observers each made two trips of 7 weeks each on board different vessels. The 
temporal coverage in 2009 was as follows: 

observer 

.. 

period 

14 m a r - 2 7 apr 2009 

28 a p r - 1 4 jun 2009 

6 j u l - 2 sep 2009 

22 a u g - 2 2 sep 2009 

days with 
observations 

33 

48 

49 

20 

schip 

ROS 171 Maartje Theadora 

KW 174 Annelies Ilena 

KW 174 Annelies Ilena 

KL 749 Margiris 

The obsen/ers collected data on species composition of catches, length composition, biological 
characteristics such as sex and maturity stage, food composition, stomach fullness and fat content. In 
addition they monitored discards and incidental by-catches of large species. 

O 
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Figure 3. Catch distribution by month of the EU fleet in 2009. f^ed = April, orange = May, yellow = June, 
green = July, light blue = August, dark blue = September, purple = October. Size of squares is 
proportional to catches. Positions may be inaccurate due to errors in data transmission and analysis. 
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Figure 3b. Catch distribution by month of the PFA fleet in 2010. Colour code is the same as in Figure 3a. 



2.4 Biological sampl ing and length/age compos i t ion of catches in the PFA f leet 

A total of 15744 jack mackerel was measured in 2009, compared to 28250 fish in 2008. The lower 
number of fish sampled was related to the lower number of positive hauls in 2009, and the earlier 
end of the fishing season. In 2010, the number of jack mackerel measured declined further to 10540 
due to the poor catches during this year. 

O 

Figure 4 compares the percentage length composition of jack mackerel for the last 4 years. It is seen 
that catches in 2007 - 2009 consisted only of adult fish, and that the modal length of these fish 
increased by about 2 cm each year. In 2010 this adult component was found again, this time with a 
modal length of 36-37 cm. At the same time, however, a new year-class with a modal length of 20 cm 
appeared in the catches. These were juvenile fish of presumably 2 years old. They were caught from 
the end of May until the end of June in the western part of the area. For about one month, all PFA 
vessels fished on this coneentration of juveniles. By the end of June the juveniles had disappeared, 
and the fleet started to target the old jack mackerel again. 

30 

25 

20 
V 

re 

1 IS 
01 

o. 
10 

15 20 

O 
Figure 4. Percentage length composition (in numbers) of jack mackerel in the PFA catches in 2007 
2010. 

Otoliths for age determination were collected from 1221 fish, and the otoliths were read ashore. The 
results of the age reading showed that the dominant year-class in 2009 was 6 years old. This year-
class must have recruited as 4 year-olds in 2007. The absence of new recruitment since 2007 is a 
good opportunity to follow the growth of a single year-class, and to check existing theories about the 
growth of the fish. 

Data on catch composition showed that 95% of the catch consisted of jack mackerel (Trachurus 
murphyi). The rest consisted of chub mackerel {Scomber japonicus) and some Southern rays bream 
[Brama australis). 

Catch in tons 
In percentage 

Trachurus murphyi 
91026 
95.3 

Scomber iooonicus 
4 077 
4.3 

Brama australis 
388 
0.4 

Total 
95 490 
100 

Catch compostion of PFA fleet in 2009 
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3 The pelagic fisheries by Poland in the South Pacific in 2009. 

Polish fishing and research activity in the South-east Pacific area, beyond Chilean and Peruvian EEZ 

started in 1979 and were conducted until 1984. Over 130 th. tons of jack mackerel was caught during 

this period. The research vessel of the Sea Fisheries institute in Gdynia (MIR) was engaged in the 

survey in this area, and the commercial fishing operations were supported by scientists from MIR 

collecting the fishery and biological information. After joining the European Community, Poland 

started fishing for Jack mackerel in 2009. 

3.1 Descript ion of Polish f ishery in 2009 

è The Polish fishery for jack mackerel {Trachurus murphyi) in 2009 started in March in the international 
waters outside the Chilean EEZ. Fishing operations extended in the open Pacific to about 120°W. In 
2009 three Polish vessels (f/v SIRIUS, f/v ALINA and f/v OALMOR II) were involved in the fishery. 

All the vessels are large pelagic trawlers and were operating under the flag of Poland. The vessels 
used mainly the single boat pelagic trawl, but some of hauls were conducted by using pair boat 
midwater trawl. 

25=.S 

JO°S 

•} April 
- I - M;i« 
•i Jt i i i f 

t Jul> 

• 

4II''S 

as-s 

SO'S 

t̂  
r̂-

Sc|tlfiiibcr 

t,^. 

\2?°\\ I2()°\\ lli?=\> l l l l°\\ lO?^^ IIIII°M 95°\\ 9()''\\ Ü '̂W «l)<=\V 75°\\ lü'W 

Fig 5. Distribution of hauls by Polish vessels during jack mackerel fishery in 2009 (by months). 

3.2 Catch, ef fort and CPUE in t h e Polish f leet 

In 2009, during 177 fishing days Polish vessels caught total of 21 903 tons fish. Catches were 
conducted in the subareas 87.3.3 and 87.2.6. during whole season (March - September). 



A target species was jack mackerel. Catches of jack mackerel amounted to 20 897 tons (95.4% of C 
total catch). The main bycatch species were chub mackerel (4.2%) and Pacific pomfret (0.3%) (Table 

1.) 
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Table 1. Polish catches in the SPRFMO area in 2009 by FAO subarea, species and months 

C» 

Species 
Common name 

Jack mackerel 
Chub mackerel 
Jack mackerel 
Chub mackerel 
Pacific pomfret 
Others 

Total catch (t) 

Alpha- 3 
code 

OM 
MAS 
OM 
MAS 
BRU 
M2Z 

Subarea 

87.3.3 
87.3.3 
87.2.6 
87.2.6 
87.2.6 
87.2.6 

Total 
catch (t) 

12983 
543 

7914 
378 

72 
14 

21903 

lll 

295 
15 

310 

IV 

3883 
193 

4077 

V 

4928 
168 

5097 

Month 
VI 

3324 
147 

3471 

VII 

552 
20 

3080 
174 

13 

3840 

VIII 

3649 
147 

52 
3 

3851 

IX 

118S 
56 

7 
11 

1259 

The monthly catches of jack mackerel in 2009 by Polish vessels are presented in Figure 6. 
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Figure 6. Monthly catches of jack mackerel by the Polish vessels in 2009 
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The mean CPUE (in tons per day) of jack mackerel was 118 and best CPUE was achieved in May 

(205 tons/day). During August and September the CPUE dropped significantly (Figure 7). 

Figure 7. Monthly CPUE of jack mackerel by Polish vessels in 2009 
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3.3 Fisheries data collection and research activities in the Polish fleet 

One scientist from the Sea Fisheries Institute in Gdynia was placed on board of f/v ALINA for 
collecting the fishery and biological data according to the Polish National Programme for Collecting of 
Fisheries Data. The observations were carried out during two trips (total 35 fishing days) from August 
9 to September 12, 2009 in the FAO statistical area 87.2.6. All the fishery data were recorded from 
the logbook and biological samples were collected. During the observations 55 hauls were 
performed, of which 45 by using single boat pelagic trawl and 10 by using pair boat midwater trawl. 

3.3.1 Collection of haul-by-haul information from the captains 

All detailed information for each individual haul conducted by each vessel were sent by the captain 
to the Polish Fisheries Monitoring Center. The data were processed into a spreadsheet according to 
the requirement of the SPRFMO Data and Information Working Group and provided to EC by Polish 
Ministry of Agriculture and Rural Development. 

3.3.2 Oata collection by observers at sea 

The basic data collected by observer on board of Polish vessel were sent to EC in the form required 
by SPRFMO (Observertemplate-Trawl-Poland_2009) at the beginning of June 2010. 

The size of catch in the individual tow was estimated by visual inspection of the net hauled in on the 
deck and then compared with the products quantity. Observer collected also data on species 
composition of catches, length composition, biological characteristics such as sex and maturity stage, 
and stomach fullness. During the presence of scientific observer on board of fishing vessel (Aug 9 -
Sep 12, 2009) the vessel caught total of 2 082 tons of fish. Data on catch composition showed that 
95% of the catch consisted of jack mackerel (Trachurus murphyi) (1979.2 tons). Pacific mackerel 
(Scomber japonicus) and Pacific pomfret (Brama japonica) composed a main bycatch species. The 
occurrence of other species was rather scaree. No marine mammals or turtles were recorded by the 
observer. The species composition of catches during the sampling is presented in Table 2. 

During the period from August 9 to September 12, 2009 the location of catches foliowed jack 
mackerel aggregations which moved westward as far as to the 120°W. When comparing the 
distribution of catches during the same months of the years 1979-1984 it can be seen that the 
pattern of catches distribution was quite different. 

Table 2. Species composition of Polish catches collected by scientific observer during the catches of 
jack mackerel (August 9 - September 12, 2009). 

Scientific name Common name Catch (kg) 

Trachurus murphyi 

Scomber japonicus 

Brama japonica 

Thyrsites atun 

Katsuworius pelamis 

Thunrius alalunga 

Ommastrephes bartromii 

Centrolophus niger 

Mo/o mola 

Lamna nosus 

Tetragonurus cuvieri 

Taractes osper 

Pacific jack mackerel 

Pacific mackerel 

Pacific pomfret 

Snoeck 

Skipjack tuna 

Albacore 

Red flying squid 

Mezopelagic fishes 

Rudderfish 

Ocean sunfish 

Porbeagle 

Smalleye squaretail 

Rough pomfret 

1 979 220.0 

72 720.0 

26 860.0 

1 253.4 

734.5 

687.0 

620.4 

230.0 

24.5 

23.0 

12.0 

7.4 

3.0 

95.05 

3.49 

1.29 

0.06 

0.04 

0.03 

0.03 

0 01 

10 



other fishes 1.0 

ï = 2 082 396.2 

3.4 Biological sampling and length/age composition of jack mackerel in the Polish fleet 

The result of scientific collection of length data (all measurements in fork length) of jack mackerel on 
board of Polish vessel during 2009 is presented in Figure 8. A total of 4729 fish were measured. The 
dominating length classes were 35 and 36 cm which represented over 53% of total fish measured. 
The smaller size categories were almost absent, but it may be the result of the fact that samples 
were collected between 100° and 120° West longitude where it is assumed that bigger size fish are 
living. 
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Figure 8. Length distribution of jack mackerel caught during August and September 2009 

c"̂  

Age composition of catches was determined on the basis of 166 otoliths collected during the 
sampling according to the methodology used to determine the jack mackerel age in Chile (Ojeda 
and all - Chilean Jack Mackerel Workshop (CHJMWS pap«8), Waldorn and Kersten 2001* and 
experience of readers of the Sea Fisheries Institute in Gdynia. 
Jack mackerel at age 6 and 7 dominated in the catches conducted during August and September 
2009 in the observed area (Figure 9). These results of age composition of catches are slightly 
different than presented in the Polish draft report sent to EC in Autumn 2009. Otoliths were verified 
by two readers. 

' Waldron ME. and Kersten M. 2001. Age validation in horse mackerel (Trachurus trachurus) otoliths. ICES 
Journal of Marine Science, 58:806-813 
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Figure 9. Age composition of jack mackerel caught during August and September 2009 

During the Polish sampling, the weight of jack mackerel for commercial uses was in the range from 
370g to 1435g with the mean weight of 527g. (Table 3). 

TableB. Mean weight of jack mackerel in length classes during Polish catches in August and 

September 2009 

c y 

Length classes 
(fork length) 

(cm) 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

SO 

51 

52 

53 

I 
Mean weight (g) 

N 

17 

373 

1270 

1250 

700 

425 

242 

144 

56 

84 

79 

33 

17 

15 

11 

5 

3 

1 

1 

2 

1 

4729 

Frequency 

(%) 

0.02 

0.36 

7.89 

26 85 

26.43 

14.80 

8.99 

5.12 

3.04 

1.18 

1.78 

1.67 

0.70 

0.36 

0.32 

0.23 

0.11 

0.06 

0.02 

0O2 

0.04 

100.00 

Mean weight (g) 

402 

439 

461 

500 

529 

573 

628 

665 

705 

742 

795 

874 

932 

986 

1023 

1097 

1227 

1080 

1295 

1273 

1435 

527 
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3.5 Biological sampl ing of o ther species in t he Polish f leet 

3.5.1 Chub mackerel (Stombetlaponicus) 

Chub mackerel was observed in most of the hauls. To determine the length frequency 1785 fish 
were measured. The length composition of adult stock shows that fish size ranged between 24 to44 
cm (total length) (figure 10). Only in one haul smaller fish (19-26 cm) were noticed. 
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Flg. 10. Length distribution of chub mackerel caught during August and September 2009 

Age composition of chub mackerel was determined on the basis of 154 otoliths collected during the 
sampling (Figure 11). 
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Figure 11. Age composition of chub mackerel caught during August and September 2009 
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During the sampling the weight of chub mackerel for commercial uses was in the range from 106g to ( 

650g, with the mean weight 583g. (Table 4). 

Table 4. Mean weight of chub mackerel in length classes during Polish catches in August and 

September 2009 

Length classes 
(cm) 

Frequency 

(%) 
Mean weight (g) 

c 

24 

27 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

1 

1 

15 
34 
73 
109 
172 
172 
134 
191 
348 
311 
176 
41 
7 

0.06 

0.06 

0.84 
1.90 

4.09 

6.11 
9.64 
9.64 

7.51 
10.70 
19.50 

17.42 
9.86 

2.30 
0.39 

106 

136 

293 

325 
344 
396 
430 
485 
512 
588 
650 
705 
770 
807 
815 

1785 100.00 
Mean weight 583 

3.5.2 Pacific pomfret (Brama japonica] 

Pacific pomfret was observed in about 70% of the hauls. To determine the length frequency 807 fish 
were measured. The length composition of adult stock shows that fish size were in the range 
between 32 and 61 cm (total length) (figure 12). Only in one haul smaller fish (19-26 cm) were 
noticed. 
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Flg. 12 Length distribution of pomfret caught during August to September 2009 
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Age composition of chub mackerel was determined on the basis of 217 otoliths collected during the 

sampling (Figure 13). 
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Figure 13. Age composition of pomfret caught during August and September 2009 

During the sampling the weight of pomfret for commercial uses was in the range from 330g to 2395g, 

with the mean weight 1391g. (Table 5). 

Table 5. Mean weight of pomfret in length classes during Polish catches in August and September 

2009 

Length classes 
(cm) 

N 
Frequency 

(%} 
Mean weight (g) 

c ^ 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

2 
6 
28 
36 
37 
44 
18 
8 
2 

2 
2 
7 
11 
13 
9 
21 
45 
63 
75 
72 
76 
76 
59 
44 
37 

0.25 
0.74 
3.47 

4.46 

4.58 
5.45 
2.23 
0.99 
0.25 

0.25 
0.25 
0.87 

1.36 
1.61 
1.12 
2.60 
S.58 
7.81 
9.29 
8.92 
9.42 
9.42 
7.31 

5.45 
4.58 

333 
340 
371 
394 
427 
466 
503 
505 
635 

783 

862 
798 
940 
1077 
1159 
1277 
1336 
1491 
1589 
1663 
1762 
1824 
1964 
2039 
1978 



c 

o 

58 9 1.12 2089 

59 2 0.25 2158 
9 
2 
2 
1 

1.12 
0.25 
0.25 
0.12 

60 2 0.25 2208 

61 1 ai2 2395 

ï 807 100.00 

Mean weight 1391 

4 Conclusions 

From a comparison between PFA catches, and catches taken by the Polish fleet, it appears that both 

fleets are exploiting the same population of jack mackerel. The geographical distribution of the 

catches is nearly identieal (figures 3 and 5), and so is the length composition (figures 4 and 8). This 
also means that the exploited population, although distributed over a wide area, is very 

homogeneous as regard length and age composition. / ' v v 

The PFA catches in the past four years show that no recruitment to the jack mackerel population 

occurred in 2008 and 2009. The catches in 2009 were dominated by 35-36 cm fish, which presumably 

were 6 - 7 years old. 

The lack of recruitment in 2008 and 2009 must have caused a decrease in population size (at least in 
numbers). This may partly explain the drop in CPUE of the PFA fleet during these two years. 

Since there was no recruitment in 2008 and 2009, the average size of the fish in these years 
increased. This may explain the earlier termination of the fishing season in these years. In earlier 
years, it was observed that larger fish disappeared from the catches towards the end of the fishing 
season. Presumably, the larger fish are the first to start spawning. When this happens, the fish 
apparently change their behaviour and the schools break up in smaller schools or individual fish. The 
dispersed distribution of the fish then makes them unavailable to the trawlers. An overall increase in 
age of the population would enhance this process, and result in an earlier termination of the fishing 
season. 

In 2010, small fish of about 20 cm appeared in the catch for the first time in four years. It is doubtful, 
however, whether this was a sign of good recruitment. The fishery on this juvenile component lasted 
for only one month, and the total catch for the whole season was even lower than in previous years. 
There is no sign yet that the population size has increased due to a good recruitment. 
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Brussels, 09/11/20]O (Agence Europe) - MEPs consider that the government of 
Mauritania must be more transparent in its use of the European funds it benefits from 
within the context of the fisheries partnership agreement concluded wilh the EU. 
MEPs are also concerned by competition from Chinese ships sailing under 
Mauritanian flags. 

' 0 - ' 

For the 2008-2012 period, European Union aid of €305 million was paid to the 
government in exchange for access to Mauritanian waters, which are very rich in fish 
stocks. A new agreement is currently being negotiated for post-2012. 

On Tuesday 9 November, Alain Cadec (EPP, France), a member of the parliamentary 
delegation which visited the country last week exclaimed that "this money should be 
used lo ensure sustainable development of the Mauritanian fisheries seclor but 
verifying how these funds are used is very difficult''. Cadec asserted that 'European 
funds should not be used tofeed the general budget of the state ". One hundred and ten 
European vessels benefit from this agreement, including 60 flying the Spanish flag and 
a number of French tuna fishing boats. 

Fishing accounts for 35% of Mauntanian exports and accounts for 36% of all jobs in 
the country. The quantity of European fishing is regulated. European fishermen have 
to, however, compete with the Chinese, who, by way of joint ventures, are fishing in 
these waters under a Mauritanian flag, explains Alain Cadec By carrying out this 
fishing, the Chinese are "laking significant advantage of this country's fishing 
resources, without being subject lo strict controls imposed on European ship-owners". 
Cadec is also concerned by the significant reductions in fishing opportunities, 
although payments and fees paid by European ship-owners "are conliniially 
increasing"". 

The president of the European Pariiament fisheries committee, Carmen Fraga, 
considers that the new agreement being discussed ought to produce improvements to 
make the current partnership more balanced. During a press briefing in Nouakchott 
last week, Fraga explained that Mauritania particularly wanted to invest in port 
infrastructure. Along the whole of the 700 km of Mauritanian coastline, there is no 
landing stage or port at all, except for those in Nouakchott and Nouadhibou (in the far 
north west of the country). (L.C./transl.fl) 
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Van: Ad Corten ( lyahoo.co.uk] 

Verzonden: vrijdag 12 november 2010 9.27 

Aan: Gerard van Balsfoort; 

Onderwerp: onderzoeksvoorstel Pacific 2011 

Bijlagen: Pacific 2011 LNV-PFA-EU.docx 

Dag Gerard en 

Aansluitend op mijn mail van gisteren betreffende het Mauritanië onderzoek in 2011-2012, stuur ik 
jullie hierbij een voorstel voor het onderzoek in de Pacific in 2011. Ik heb dit voorstel beperkt 
gehouden tot één jaar vanwege de onzekere situatie in dit gebied. 

De geplande activiteiten zijn in grote lijnen gelijk aan die in 2010. Ik heb ditmaal geen extra 
wetenschappelijk onderzoek gepland naar hydrografie en recruitment omdat dit onderwerp wordt 
overgenomen door IMARES. Wel ben ik van plan om een wetenschappelijk rapport te schrijven 
over de resultaten van ons werk in de afgelopen 4 jaar. Daarnaast wil ik . ook mee laten 

doen aan een otoliet uitwisselingsprogramma, en een otoliet workshop in Lima. 

Ik hoor graag jullie eventuele commentaar. 

Vriendelijke groeten, 

Ad 

c 

21-12-2011 
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1 Inleiding 

Schepen van de PFA vissen sinds 2006 in de internationale wateren van de zuidoostelijke Pacific. De 

visserij is hier gericht op "jack mackerel"; een soort die heen en weer trekt tussen de economische 

zones van Chili en Peru en de internationale wateren buit de 200-mijlszone. De visserij in de open 

Pacific heeft zich de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Naast PFA schepen vissen er in dit gebied ook 

schepen uit China, Korea, Rusland, Polen, Far Oer en Vanuatu. 

Teneinde de visserij in dit gebied te reguleren, is men bezig met de oprichting van een internationale 

beheersorganisatie; de SPRFMO (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation). 

Nederland en andere EU-lidstaten worden in de SPRFMO vertegenwoordigt door de Europese 

Commissie. 

De SPRFMO coördineert ook het wetenschappelijk onderzoek naar de economisch belangrijke 

vissoorten. Alle deelnemende landen moeten gedetailleerde vangstgegevens leveren, en ook 

waarnemerprogramma's organiseren aan boord van hun schepen. Als norm hierbij geldt dat 

tenminste 10% van alle trekken bemonsterd moet worden door een waarnemer. Naast het 

verzamelen van gegevens organiseert SPRFMO ook wetenschappelijke vergaderingen die advies 

moeten geven over de te nemen beheersmaatregelen. 

c^ 
In Nederland wordt het verzamelen van gegevens over de visserij in de Pacific sinds 2007 verzorgd 

door het adviesbureau CMR. Dit gebeurt in opdracht van de PFA, het Ministerie van LNV en de 

Europese Commissie. Het hier volgend voorstel betreft de continuering van deze activiteiten in 2011. 

2 Het Nederlandse onderzoek in de periode 2007 - ZOIO 

Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de Nederlandse onderzoeksactiviteiten in de 

Pacific in de afgelopen jaren. 

periode 

2007 - 2009 

Opdrachtgever en 

budget 

PFA 150.000 

LNV 100.000 

Onderzoeksactiviteiten 

Verzamelen van vangstgegevens van schepen 

Uitvoering waarnemersprogramma 

Analyseren en rapporteren van gegevens 

Deelnemen aan diverse SPRFMO vergaderingen 
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2010 PFA 96.200 

LNV 16.000 

Verzamelen van vangstgegevens van schepen 

Uitvoering waarnemersprogramma 

Analyseren en rapporteren van gegevens 

Deelnemen aan SPRFMO vergaderingen 

Voorzitter van Assessement Simulation Task Team 

3 Voorgestelde activiteiten in 2011 

Ondanks de tegenvallende vangsten in de afgelopen twee jaar zijn de Nederlandse reders toch van 

plan om in 2011 weer enkele schepen naar de Pacific te sturen. In dat geval zal er ook in dat jaar 

weer behoefte zijn aan het verzamelen van gegevens en het meesturen van waarnemers. 

Omdat het aantal PFA schepen in de Pacific in 2011 naar verwachting lager zal zijn dan in voorgaande 

jaren, kan er waarschijnlijk volstaan worden met één vaste waarnemer. In de begroting is daarom 

geen post opgenomen voor een tweede, tijdelijke waarnemer. 

CMR zal in 2011 de volgende taken uitvoeren: 

O 

Verzamelen van vangstgegevens per trek van alle PFA schepen, het omzetten van deze 

gegevens in het standaard SPRFMO format, en het opsturen van deze gegevens aan het 

SPRFMO secretariaat (via Brussel); 

Uitvoeren van een waarnemersprogramma waarbij tenminste 10% van alle gemaakte 

trekken bemonsterd wordt; omzetten van de waarnemersgegevens in het standaard 

SPRFMO format, en opsturen van deze gegevens aan SPRFMO; 

Deelnemen aan alle vergaderingen van de Science Working Group en subgroepen; 

Deelnemen aan de plenaire SPRFMO vergaderingen voor zover daarom gevraagd wordt door 

de opdrachtgevers 

Schrijven van het EU nationaal rapport 2011 aan de Science Working Group 

Schrijven van een wetenschappelijk rapport over de gegevens die in de afgelopen jaren 

verzameld zijn 

Verzamelen van vismonsters voor een onderzoek in Chili over de populatiestructuur van de 

jack mackerel 

Leeftijdsbepaling van jack mackerel die verzameld is tijdens het waarnemersprogramma en 

deelnemen aan een SPRFMO workshop over dit onderwerp in Peru. 

4 Budget voor het onderzoek in 2011 

Onderstaande begroting is gemaakt in de veronderstelling dat de PFA ook in 2011 de kosten van het 

waarnemersprogramma voor zijn rekening zal nemen. De CMR arbeidskosten voor het deelnemen 

aan SPRFMO vergaderingen zullen gedeclareerd worden bij het Ministerie van LNV. Aangenomen 

wordt dat de Europese Commissie de reis- en verblijfskosten voor deze vergaderingen zal vergoeden. 
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De totale begroting voor 2011, opgesplitst naar opdrachtgever, ziet er dan uit als volgt: 

opdracht 
gever 

PFA 

LNV 

EU 

activiteit 

supervisie waarnemers
programma, uitwerking 
gegevens, schrijven rapporten 
waarnemingen op zee 

subtotaal PFA 

bijwonen drie SPRFMO 
vergaderingen 

subtotaal LNV 

bijwonen drie SPRFMO 
vergaderingen 

kostenpost 

arbeidskosten CMR 

salaris vaste waarnemer 

reiskosten waarnemer 

materiaalkosten 

arbeidskosten CMR 

reis- en verblijfskosten 

bedrag 
excl. 
BTW 

12000 

55000 

6000 

2000 

BTW 

2280 

totaal 
incl. 
BTW 

14280 

55000 

6000 

2000 

77280 

9000 1710 10710 

10710 

7000 7000 

C* 
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1. Achtergrond 

Sinds 2006 zijn PFA schepen actief in de zuidelijke Pacific. 2ij vissen hier op horsmakreel (jack 
mackerel) en gewone makreel (chub mackerel) in het gebied buiten de 200 mijlszone van 
Chili. Ter bevordering van het duurzaam beheer van de visbestanden in dit gebied heeft de 
PFA, samen met het Nederlandse Ministerie van LNV, in de periode 2007-2009 onderzoek 
gefinancierd ter waarde van € 300.000. Een deel van dit onderzoek werd uitgevoerd door 
Corten Marine Research (CMR), en een ander deel door IMARES. Het CMR onderzoek betrof 
een waarnemersprogramma aan boord van PFA schepen, en het deelnemen aan 
wetenschappelijke vergaderingen van de South Pacific Regional Fisheries Management 
Organisation (SPRFMO). Het IMARES onderzoek bestond uit een desk study naar het 
mogelijke gebruik van akoestische gegevens afkomstig van bedrijfsschepen. 

Het huidige CMR contract loopt tot eind 2009. Om te voldoen aan de nieuwe eisen die de 
SPRFMO het afgelopen jaar heeft opgesteld (de "data standards") is het nodig dat het 
onderzoek in de Pacific de komende jaren wordt voortgezet. Hierbij gaat het niet uitsluitend 
om het verzamelen van gegevens door waarnemers aan boord van schepen, maar ook om 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het kader van de SPRFMO. 

Tot nu toe heeft het Nederlandse onderzoek zich vooral geconcentreerd op het 
waarnemersprogramma. Er is binnen de SPRFMO echter ook behoefte aan meer inbreng op 
het gebied van stock assessment en biologisch onderzoek. Wil Nederland (of beter gezegd 
de EU) een volwaardig aandeel leveren in het onderzoek in de Pacific, dan zal er naast het 
waarnemersprogramma meer mankracht besteed moeten gaan worden aan meer 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. 

'L. Veiv.vvar ing v a n l ie t w e t e n s c h a p p e l i j k o iu le rzoeK 

Vanuit de SPRFMO komen momenteel de volgende vragen voor uitbreiding van het 
wetenschappelijk onderzoek: 

a) Meer aandacht voor stock assessment van horsmakreel. Er is een subgroep opgericht 
voor het ontwikkelen van statistische modellen (onder Nederlands voorzitterschap). 
Deze modellen zullen gebruikt worden voor het schatten van de aanwezige visstand en 
het adviseren van de toekomstige TACs. 

b) Onderzoek naar de populatie structuur van de horsmakreel. Er ligt een Russisch / 
Chileens voorstel op tafel voor een project van US$ 5 miljoen. Dit project moet 
antwoord geven op de vraag of we in de Zuid-Pacific te maken hebben met één of 
meerdere zelfstandige populaties horsmakreel. 
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c) Onderzoek naar de invloeden van hydrografische factoren op de verspreiding van de 
horsmakreel en zijn recruitment. Dit onderzoek is van belang om te kunnen beoordelen 
of veranderingen in de visstand uitsluitend het gevolg zijn van de visserij of ook van 
natuurlijke veranderingen. 

Wil Nederland een bijdrage leveren aan deze wetenschappelijke activiteiten, dan zal 
hiervoor meer mankracht moeten worden ingezet dan in de afgelopen jaren. 

3. Voorstel voor liet otidcizoek in 2010 

Net als in de afgelopen twee jaar zal ernaar gestreefd worden om gedurende het hele 
visseizoen een waarnemer aan boord van een van de PFA schepen te hebben. Hiervoor 
moeten twee waarnemers beschikbaar zijn, die elkaar aflossen. De afgelopen twee jaar is 
hiervoor gebruik gemaakt van een (Nederlandse) waarnemer die in vaste dienst is bij CMR, 
en een Poolse waarnemer die per reis wordt ingehuurd. Voorgesteld wordt om deze 
constructie ook in 2010 voort te zetten. 

Voor uitbreiding van het fundamentele onderzoek was oorspronkelijk gedacht aan het 
inhuren van een part-time onderzoeker. Oeze zou binnen het Nederlandse project een 
studie moeten maken van het effect van hydrografische factoren op verspreiding van de 
horsmakreel en het recruitment. 

Intussen heeft de Europese Commissie echter aangegeven dat zij ook fundamenteel 
onderzoek aan aan horsmakreel in de Pacific wil financieren. Zij heeft ondergetekende 
gevraagd om hiertoe een voorstel in te dienen. Ik heb nu het onderzoek dat oorspronkelijk 
gepland was als onderdeel van het Nederlandse project, opgeschaald naar een groter 
Europees project. Dit voorstel is op 17 februari voorgelegd aan de Commissie, en deze heeft 
er in eerste instantie positief op gereageerd. 

In het licht van deze nieuwe ontwikkeling, is het onderdeel horsmakreel en hydrografie niet 
meer opgenomen in het Nederlandse projectvoorstel voor 2010 

4. GodelHillccrd ovorzichl van geplande aciiviieiten 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende werkzaamheden die voorzien zijn in het 
kader van het nieuwe project. 

4.1. Waarnemerreizen aan boord van PFA schepen. 

Het is de bedoeling om gedurende het hele visseizoen (maart - oktober) op ieder willekeurig 
moment tenminste één wetenschappelijke waarnemer aan boord van de PFA vloot te 
hebben. In verband met het rotatieschema van de bemanningen (aflossing elke 7 weken), 
betekent dit dat er jaarlijks 5 reizen van 7 weken gemaakt zullen worden. 

4.2. Verwerking en analvse van waarnemergegevens. 

Oe verzamelde gegevens zullen zoveel mogelijk al tijdens de reis door de waarnemer worden 
ingevoerd in de SPRFMO spreadsheets. 
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4.3. Verzamelen van trekliisten van alle PFA schepen. 

De SPRFMO vraagt om gedetailleerde gegevens per trek van elk schip, dus ook van de 
schepen waar geen waarnemer aan boord zit. Deze gegevens moeten worden opgestuurd in 
een speciaal format (" trawl fishing activities"). Het is in de praktijk ondoenlijk om deze 
gegevens al door de schippers in het vereiste format te laten zetten, leder schip heeft zijn 
eigen soort treklijst, en het maximum dat we kunnen eisen, is dat schepen regelmatig 
kopieën van hun eigen treklijsten opsturen. CMR moet daarvoor regelmatig contact houden 
met de schepen, hun eraan herinneren dat ze de lijsten opsturen, de lijsten controleren, en 
de gegevens overzetten in SPRFMO format. Voorgesteld wordt dat CMR de gegevens van 
alle PFA schepen, inclusief de buitenlandse, levert aan de SPRFMO. Het format dat hiervoor 
gebruikt moet worden, is tamelijk gecompliceerd, en ter voorkoming van fouten is het 
wenselijk dat de verwerking door één instantie gebeurt. 

4.4. Deelnemen aan vergaderingen en wetenschappeliike activiteiten van de SPRFMO. 

£ De afgelopen drie jaar heeft CMR een onderzoeker geleverd voor alle vergaderingen van de 
Science Working Group (SWG), de Data and Information working Group (DIWG) en de Jack 
Mackerel Subgroup (JMSG). De CMR onderzoeker trad hierbij op als vertegenwoordiger van 
de Europese Unie. Het ligt in de bedoeling dat de EU bijdrage aan het wetenschappelijke 
onderzoek ook de komende jaren wordt voortgezet, en daarom zal CRM jaarlijks tenminste 
twee maal een onderzoeker moeten leveren voor SPRFMO vergaderingen. 

4.5. Analvse van verzamelde gegevens 

De gegevens van de waarnemers en de treklijsten van de schippers worden niet alleen 
opgestuurd aan de SPRFMO, maar deze gegevens worden ook door CMR geanalyseerd. 
Jaarlijks wordt een Engelstalig rapport geschreven over de resultaten van dit onderzoek. Dit 
rapport dient ter informatie van de opdrachtgevers. Daarnaast wordt het gepresenteerd in 
de SPRFMO Sience Working Group. 

4.6. Opstellen van iaartijkse nationale rapporten voor de SPRFMO 

- (̂  De SPRFMO vraagt om jaarlijkse nationale rapporten over de ontwikkeling van de visserij, 
^ f e Voorgesteld wordt dat CMR dit verzorgt voor de PFA schepen. 

5. Mild gel 

Het jaarlijkse budget voor het geplande onderzoek is weergegeven in Annex 1. De totale 
jaarlijkse uitgaven worden begroot op € 110.000 excl. BTW. 

6. Rapportage 

CMR produceert elk kwartaal een verslag van de voortgang van het onderzoek. Verder 
verzorgt CMR de jaarlijkse rapportage aan de SPRFMO (nationaal rapport en rapport over 
het waarnemersprogramma). De resultaten van het onderzoek worden jaarlijks beschreven 
in een Engelstalig rapport dat ook wordt ingebracht in de Science Working Group. 
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De resultaten van het hydrografisch onderzoek zullen gepresenteerd worden in een 
Engelstalig rapport aan de opdrachtgever. Daarnaast zullen de resultaten ook worden 
ingebracht in de SPRFMO werkgroep. Tenslotte is het de bedoeling om ze uiteindelijk te 
publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. 

O 

O 
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Annex 1, Biidgel voor 2010 

Begroting onderzoek Zuid Pacific 

periode 1 januari - 31 december 2010 
financiering- PFA / LNV 

\«rsie 1 mar 2010 

versie 1 ma,?ri 20 lü 

'^l i 

'• r-

CM 

activiteit 
waamemerprogramma 

SPRFMO vergaderingen 

project management 

onderdeel 
1 waamemer in vaste dienst 
1 part-time waamemer 
reiskosten waarnemers 5 x 2000 
matenaal waamemers 

salaris CIWR onderzoeker 
reiskosten (2 xergaderingtn pci jaar/ 

organisatie waamemersprogramma. analyse 
gegevens, opsturen gegevens aan SPFRIVIO, 
diverse rapportages 

totaal 

excl BTW 
52 000 
16 000 
10 000 
4 000 

9 000 
7 000 

12 000 

110 000 

BTW 

1 710 

2 280 

3 990 

totaal 
52 000 
16 000 
10 000 
4 000 

10 710 
7 000 

14 280 

113 990 
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Van: jec.europa.eu 

Verzonden: woensdag 15 december 2010 11:28 

Aan: 

Onderwerp: FPA UE - Mauritanië: Request for sustitution of the F/V "Afrika" by the F/V "Carolien" -
January 2011 

Bijlagen: fax.pdf 

c* 

Please find attached the fax 

«fax.pdf» 
Regards, 

( , European Commission DG NLMIE 
Llnit B2 - Integrated Fisheries Data Managernent 
79 Rue Joseph 11 -01/87 
1000 Bruxelles 
Tel : + 32 2 29 
I-as : + 32 2 29 
1 ^ Help save paper - do you need to print this email? 

C) 
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EUROPEAN COMMISSION i 
DIRECTORATE-GENERAL FOR dflARITIME AFFAIRS AND FISHERIES 

INTERNATIONAL AFFAIRS AND MARKETS 
Integrated Fisheries Oata Management 

Brussels, 
MARE/B/2/DC D(2010) 

ci 

To: 

From: 

FAX 

Mrs 1 
Department Sea fisheries 
Regulation - 's-Gravenhage p 

Telephone: 

J79-01/089 

Number of pages: 

Telephone: 

Fax: 

+31(0)70378' 

+32 229-

Subject: FPA UE - Mauritania: Request for substitution of tho FN "Afrika" by 
the FN "Carolien" - January 2011 

Message: 

1 refer to your request for substitution of the licence application for the F/V "Afrika" by a 
new application in favour of the F/V "Carolien", received on 10*'' of December. 

1 regret to inform you that following close examination and in the light of the conditions set 
by the legislation in force, the European Commission is not in a position to forward thls 
request for substitution to the Mauritanian authorities. 

o 
cV 

I 

IS> 
li 

Head of Unit 

Copy: 

Commission eumn^enne/Europeso Commtes'» -,049 Bnjxeiles/Brussel. BELCIQUE/BELGlE - Tel +32 22991111 
Office: J79-01/0 Tel. dired line *32 22f 
P;\DlrB\B2VLicence5 APP\Mauritanie\Note3. iuoaulution.doc 
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Dag 

Toen ik u vroeg naar zijn bevindingen van zijn laatste bliksembezoek aan Mauritania (2 weken 
geleden) vertelde hij me dat hij vorige week uitgebreid verslag had gedaan op de Raadswerkgroep en dat het 

^̂ -~x de taak van de LS is om hun industrie te informeren. Als je weet dat de aanleiding van zijn bliksembezoek 
V_y onze druk svas (samen met de Spaanse industrie) vanwege het gedrag van de Mauritaanse inspectie jegens 

onze schepen zul je begrijpen dat ik graag geïnfomeerd wordl over wat hij daar de LS heeft medegedeeld. 

Gr.. Gerard 

Gerard J. van Balsfoort 

Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) 
Dutch Pelagic Ship-owners Association (RVZ) 
Pelagic Producer Organization (PO) 
Dutch Fish Board (Pvis) 

12-1-2012 
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Dutch Fisheries Organization (SNV) 
Pelagic Regional Advisor>' Couneil (P-RAC) 

P.O. Box 72, 2280 AB Rijswijk, Netherlands 

mobile: +31 6 
email: gbalsroort^pelagicrish eu 
website: www.pelagic-fish.eu 
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