REGLEMENT AFDOENING MSC PLANNEN
vastgesteld door de Coöperatieve Visserij Organisatie U.A. op 10 november 2011

Artikel 1
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. In dit reglement en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. CVO : de Coöperatieve Visserij Organisatie U.A., welke coöperatie is ingeschreven in
het register bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 08203226;
b. Bestuur : het bestuur van CVO in de zin van artikel 7 van de statuten van CVO;
c. Lid : lid van de CVO als bedoeld in artikel 3 van de statuten van CVO zijnde een
coöperatieve producentenorganisatie;
d. PO : een coöperatieve producentenorganisatie in de visserij, die lid is van de CVO en
heeft een managementplan ondertekend;
e. Deelnemer : lid van een PO en neemt deel aan een managementplan door
ondertekening van dat plan en heeft zich hierdoor verbonden aan de naleving van de
bepalingen opgenomen in het betreffende managementplan en dit boetereglement;
f. MSC : de Marine Stewardship Council;
g. MSC-certificaathouder : de CVO is de certificaathouder voor haar leden;
h. managementplan : de door de CVO vastgestelde laatste versie van een
managementplan ter verkrijging van het MSC-certificaat voor de daarin vermelde
visserijactiviteiten, welke aan het Lid en Deelnemer bekend zijn gemaakt;
i. beklaagde: een Deelnemer die verdacht wordt van een overtreding van een bepaling
opgenomen in een managementplan;
j. Annex I: Managementplan voor Noordzee tong en schol aangeduid als Fishery
Management Plan voor Cooperative Fishery Organisation (CVO) North Sea plaice and
sole MSC;
k. Annex II: Managementplan voor (Nederlandse) staandwantvissers voor tong (Solea
solea);
l. Annex III: Managementplan voor de garnalenvisserij (Crangon crangon).
2. Dit reglement is van toepassing op de afdoening van overtredingen van de bepalingen
opgenomen in de managementplannen Annex I, II en III, welke vastgesteld zijn door de
CVO, en in rechtsgeldig gewijzigde of nog te nemen managementplannen door de CVO.
Artikel 2
DOEL
1.

2.

3.

Doelstelling van dit reglement is om te komen tot een reglementering van de afdoening
van overtredingen van de bepalingen opgenomen in de managementplannen voor de
certificering, die door de CVO worden vastgesteld volgens de richtlijnen van MSC. Dit in
het kader van de verwezenlijking van de statutaire doelstelling van CVO om voor haar
leden (coöperatieve producentenorganisaties) te voorzien in het verwerven van
certificering en het bewerkstelligen van een duurzame en verantwoorde visserij voor de
leden van deze coöperatieve producentenorganisaties.
Om de doelstelling, bedoeld in het eerste lid, te bereiken is door de CVO in een daartoe
belegde Algemene Ledenvergadering besloten om dit reglement vast te stellen op grond
van artikel 4 e.v. van de statuten van CVO.
Overtredingen van de bepalingen opgenomen in een managementplan worden behandeld
door het Bestuur en afgedaan door het Lid.
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Artikel 3
BEVOEGDHEID BESTUUR
1.

2.

Het Bestuur is bevoegd om overtredingen af te doen van de bepalingen opgenomen in de
managementplannen Annex I, II en III, welke vastgesteld zijn door de CVO, en in
rechtsgeldig gewijzigde of nog te nemen managementplannen door de CVO.
Het Bestuur bestaat uit ten minste 3 leden, waaronder de voorzitter en secretaris.
Artikel 4
BOETEN/MAATREGEL

1.

2.

3.

4.

Het Bestuur is bevoegd om aan een Deelnemer die in strijd handelt met de bepalingen
opgenomen in een managementplan voor iedere overtreding van een bepaling een
maatregel op te leggen conform de boeten/maatregelen genoemd in een
managementplan en binnen de hierin bepaalde maxima.
In geval van samenloop van overtredingen door de Deelnemer van de bepalingen uit twee
of meer managementplannen beslist het Bestuur, op basis van de aard en ernst van de
feiten en omstandigheden van deze overtredingen, welke boeten/maatregelen conform de
betreffende managementplannen opgelegd zullen worden aan de Deelnemer.
Het betrokken Lid is verplicht, ingeval het Bestuur in een schriftelijke beslissing heeft
geoordeeld dat een Deelnemer van het betreffende Lid een bepaling heeft overtreden van
een managementplan en de betrokken Deelnemer geen beroep heeft ingesteld bij de
Stichting Arbitrage Visserij tegen de beslissing van het Bestuur, om de in deze beslissing
van het Bestuur aan de betrokkene opgelegde onherroepelijk geworden maatregel uit te
voeren. In geval van een opgelegde onherroepelijk geworden boete is het Lid verplicht de
boete bij de Deelnemer te innen en aan de CVO te betalen.
De kosten van en vallende op het handelen van het Bestuur worden door de CVO
voldaan.
Artikel 5
VERJARING
Overtredingen van de bepalingen opgenomen in een managementplan kunnen door het
Bestuur binnen zes maanden na de datum van de overtreding ambtshalve worden
geconstateerd en in behandeling worden genomen, op straffe van verval van afdoening
daarvan bij overschrijding van deze termijn.
Artikel 6
MELDING

1. Overtredingen van de bepalingen opgenomen in een managementplan kunnen door het
Lid gemeld worden aan het Bestuur.
2. De melding dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:
- de gegevens van het Lid danwel de gegevens van degene die de melding doet;
- datum en tijdstip en plaats van de waargenomen overtreding;
- de aard van de overtreding;
- het identificatienummer van het betrokken schip danwel bedrijfsgegevens van de
Deelnemer.
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Artikel 7
BEHANDELING OVERTREDINGEN
1.

2.

De voorzitter van het Bestuur bepaalt in overleg met zijn overige bestuursleden of een
behandeling door het Bestuur, als gevolg van de ambtshalve constatering danwel de
melding, dient plaats te vinden.
De behandeling als bedoeld in het eerste lid zal ten hoogste drie maanden na de
ambtshalve constatering dan wel melding van een overtreding plaatshebben.
Artikel 8
VERWITTIGING BEKLAAGDE EN HOOR EN WEDERHOOR

1.

2.
3.
4.

5.

6.

De secretaris van het Bestuur verwittigt per aangetekend schrijven de beklaagde omtrent
de aard van de overtreding, het tijdstip daarvan, alsmede omtrent de mogelijkheid van
een mondelinge behandeling en binnen welke termijn de beklaagde op de oproep tot een
mondelinge behandeling dient te reageren.
De beklaagde heeft het recht om mondeling te worden gehoord door het Bestuur.
De mondelinge behandeling zal niet plaatsvinden indien de beklaagde daarvan schriftelijk
afstand doet danwel niet reageert binnen de door de secretaris van het Bestuur gestelde
termijn, als bedoeld in het eerste lid.
De stukken op basis waarvan het Bestuur een ambtshalve overtreding heeft
geconstateerd dan wel ingeval van een melding, de melding alsmede de daarbij
behorende stukken, zullen aan de beklaagde worden toegezonden door de secretaris van
het Bestuur tegelijk met de eventuele dag, plaats en tijdstip van de mondelinge
behandeling. Deze stukken liggen voor de beklaagde ten kantore van de CVO ter inzage
vanaf de dag waarop de secretaris namens het Bestuur de beklaagde heeft opgeroepen
voor de mondeling behandeling.
In geval van een mondelinge behandeling van de overtreding zal het Lid door de
secretaris namens het Bestuur in kennis worden gebracht van de dag, plaats en tijdstip
van de mondelinge behandeling. Indien het Lid daartoe een schriftelijk verzoek zendt aan
de secretaris van het Bestuur, zal deze aan het Lid afschriften van de melding, alsmede
de daarbij behorende stukken in kopie toezenden. Deze stukken liggen voor het Lid ten
kantore van de CVO ter inzage vanaf de dag, waarop de secretaris namens het Bestuur
het Lid heeft verwittigd.
Indien de beklaagde of het Lid afschriften wenst van andere stukken dan die van de
melding alsmede de daarbij behorende stukken, zal de voorzitter bepalen of deze
afschriften zullen worden verstrekt en zo ja, tegen welke vergoeding.
Artikel 9
MONDELINGE BEHANDELING

1.
2.
3.

4.

De beklaagde heeft het recht uiterlijk zeven werkdagen vóór de mondelinge behandeling
een verweerschrift tot het Bestuur te richten.
De voorzitter van het Bestuur bepaalt de orde van de mondelinge behandeling.
Tijdens de mondelinge behandeling kan de beklaagde zich laten bijstaan door een
raadsman, althans door een gevolmachtigde. De gevolmachtigde moet bij de aanvang
van de mondelinge behandeling van zijn volmacht schriftelijk laten blijken, tenzij hij
advocaat is en als zodanig is ingeschreven.
Tijdens de mondelinge behandeling zal door de voorzitter van het Bestuur aan de
beklaagde de gelegenheid worden geboden om datgene aan te voeren wat deze meent in
zijn belang te moeten aanvoeren.
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5.

6.
7.
8.

De beklaagde heeft het recht getuigen en deskundigen mee te nemen naar de
mondelinge behandeling en stukken als bewijs aan te leveren. Over te leggen stukken
dienen zeven werkdagen voor de mondelinge behandeling aan de secretaris van het
Bestuur te worden toegezonden.
De secretaris van het Bestuur houdt aantekeningen bij van hetgeen tijdens de mondelinge
behandeling voorkomt en van hetgeen wordt gezegd, alsmede van de stukken welke
worden overlegd tijdens deze mondelinge behandeling.
De voorzitter van het Bestuur bepaalt wanneer de mondelinge behandeling is gesloten.
Indien zulks naar oordeel van het Bestuur noodzakelijk is, wordt een nadere behandeling
vastgesteld.
Artikel 10
BESLISSING

1.

2.
3.
4.
5.

Na sluiting van de mondelinge behandeling beslist het Bestuur binnen een termijn van vier
weken, welke termijn door de voorzitter van het Bestuur met maximaal tweemaal vier
weken kan worden verlengd.
In het geval er geen mondelinge behandeling is gehouden, beslist het Bestuur op grond
van de schriftelijke stukken binnen een termijn van zes weken, ingaande vanaf de datum
van het poststempel van de aangetekende brief van de verwittiging van de beklaagde.
Het Bestuur beslist met volstrekte meerderheid van stemmen.
Het besluit van het Bestuur vermeldt de naam en het adres van de beklaagde, de feiten
en de overwegingen alsmede de beslissing van het Bestuur.
De secretaris van het Bestuur zendt per aangetekend schrijven aan de beklaagde de
beslissing van het Bestuur alsmede het verslag van de mondelinge behandeling. Het
betreffende Lid ontvangt een afschrift van de beslissing van het Bestuur en het verslag
van de mondelinge behandeling.
Artikel 11
BEROEP

1. De beklaagde danwel Deelnemer kan tegen de schriftelijke beslissing van het Bestuur
binnen drie weken, ingaande vanaf de datum van het poststempel van de aangetekende
brief van de beslissing, beroep instelling bij de Stichting Arbitrage Visserij, gevestigd te
Rijswijk, tenzij hij geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van het Bestuur tot de
mondelinge behandeling, dan wel afstand daarvan heeft gedaan.
2. Het vonnis van de Stichting Arbitrage Visserij is bindend voor partijen.
3. Het is niet mogelijk om tegen het vonnis van de Stichting Arbitrage Visserij hoger beroep
aan te tekenen zoals bedoeld in artikel 1050 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Artikel 12
JAARVERSLAG
Jaarlijks stelt het Bestuur een jaarverslag op, waarin tenminste zijn opgenomen het resultaat
alsmede de wijze van uitvoering en handhaving van het Reglement afdoening MSC plannen,
welk jaarverslag het Bestuur uiterlijk eind januari na afloop van het daaraan voorafgaande jaar
uitbrengt.
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