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Onder welke voorwaarden kunt u gebruik maken van het MSC certificaat:
U als visser/schipper eigenaar kunt onder het MSC certificaat van de CVO vissen, mits u aan de
volgende voorwaarden voldoet:
 U bent aangesloten bij een erkende coöperatieve producentenorganisatie (PO) welke lid is
van de CVO
 U bevestigt uw deelname door het invullen en ondertekenen van het formulier DEELNAME
MSC
 U sluit een overeenkomst met CVO waarin is vastgelegd wat uw rechten en plichten zijn voor
deelname aan het Managementplan voor Noordzee tong en schol van de CVO;
 U neemt deel aan het MSC Managementplan voor Noordzee tong en schol van de CVO door
ondertekening van dit plan en het naleven van de voorwaarden hier van;
 U voldoet de factuur voor deelname tijdig.

Kosten voor certificeren en deelname
Onderhoud van het MSC certificaat brengt kosten met zich mee. In 2013 hebben alle MSC
deelnemers een vast bedrag betaald, ongeacht de hoeveelheid MSC aanlandingen. In 2014 is dit
systeem aangepast, waarbij alle deelnemers een laag basisbedrag hebben betaald en waarbij de
overige kosten werden gedekt door een heffing op schol verkocht als MSC. Dit systeem is doorgezet
in 2015.
Het basisbedrag per deelnemer staat voor het jaar 2015 op € 250,- excl. BTW. De heffing is
vastgesteld op € 0,01 per kg MSC verkochte schol en wordt geïnd door de afslag. De heffing is alleen
van toepassing indien de schol daadwerkelijk onder het label is verkocht. Wanneer schol wordt
aangeboden als MSC, maar niet wordt afgenomen als MSC, wordt de heffing niet ingehouden.
Het basisbedrag en de heffing voor 2016 kunnen worden bijgesteld op basis van de gegevens uit
2015.

Nieuwe MSC deelnemers in 2015
Deelnemers die instappen in het certificaat in 2015 betalen eenmalig een instapbedrag van € 500,extra, als vergoeding voor reeds gemaakte kosten in 2013 en 2014.

Hoe doet u mee?
Om u definitief aan te melden voor dit MSC certificaat, dient u de volgende zaken te lezen,
ondertekenen en op te sturen naar de CVO:
1. Bijlage 1: Formulier deelname MSC; invullen, ondertekenen en retour zenden.
2. Bijlage 2: Overeenkomst tussen CVO en deelnemer; U dient beide exemplaren te
ondertekenen en terug te sturen.
3. Bijlage 3: MSC management plan (u dient dit exemplaar te ondertekenen en terug te
sturen)
4. Bijlage 4: Machtiging (u dient dit exemplaar in te vullen, te ondertekenen en terug te
sturen)

Het boetereglement (bijlage 5) is ter informatie. U hoeft deze niet terug te sturen.
U kunt de documenten opsturen naar:
Coöperatieve Visserij Organisatie
Postbus 64
8300 AB Emmeloord
Na ontvangst van de getekende documenten zal de CVO u een door de CVO getekend exemplaar van
de overeenkomst terug sturen en een kopie van het door u ondertekende management plan.
Daarnaast zenden wij u een factuur toe voor het basisbedrag voor 2015 en een factuur voor de
eenmalige bijdrage voor de reeds gemaakte kosten over de eerdere jaren. Wanneer de factuur
betaald is, wordt u als deelnemers op de website www.cvo-visserij.nl vermeld en wordt dit
doorgegeven aan de Nederlandse afslagen. Vanaf dat moment kunt u schol en tong aanlanden onder
MSC. Vanaf dat moment wordt ook de heffing ingehouden op schol verkocht als MSC.

Deelname beëindigen:
U kunt uw deelname beëindigen door per 1 januari van een bepaald kalenderjaar de overeenkomst
op te zeggen. Er geldt geen opzegtermijn.
Wij hopen u als deelnemer te kunnen verwelkomen. Voor meer informatie of vragen over deelname
aan het MSC certificaat kunt u zich ook richten tot Inger Wilms (06-16914257, iwilms@cvovisserij.nl).

