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Concept jaarverslag 2015, tevens
jaarplan 2016 en prognose 2017
Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV)
Nederlandse Elasmobranchen Vereniging
Hobbemakade 118-hs
1071 XW Amsterdam
KvK nr: 57410739
Btw-nr NL 852568502 B01

Introductie
De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) heeft als doel het ontwikkelen en toepassen van
wetenschappelijke kennis ten behoeve van (inter)nationaal beleid en beheer van kraakbeenvissen
(haaien en roggen). De vereniging brengt wetenschappers, natuurbeschermers en beleidsmakers
samen om dit doel te bereiken, middels onderzoek, dialoog en communicatie.
Voor vrijwel alle soorten haaien en roggen is weinig informatie beschikbaar over hun biologie,
voorkomen en verspreiding om goed beheer mogelijk te maken. In (visserij)onderzoek worden ze
vaak niet meegenomen vanwege hun lage commerciële waarde en het feit dat zij slechts in geringe
aantallen voorkomen. Wat wel bekend is dat het met veel soorten haaien en roggen slecht gaat.
Door hun specifieke voortplanting, met late geslachtsrijpheid en weinig nakomelingen, zijn zij
gevoelig voor verstoringen zoals overbevissing en habitat vernietiging. Ook worden veel
kraakbeenvissen bijgevangen in visserijen op andere soorten. Het is in de afgelopen jaren moeilijk
gebleken om goed beleid te ontwikkelen om dit tij te keren met name omdat er grote lacunes
bestaan in de kennis die we hebben over haaien en roggen in Nederlandse wateren.
De NEV is opgericht in 2010 met als doel deze hiaten in de kennis aan te wijzen en in te vullen zowel
door eigen onderzoek als in samenwerking met partners in Nederland maar ook daarbuiten. Wij
streven ernaar door goede kennis en het juiste beheer alle soorten kraakbeenvissen die voorkomen
in Nederlandse wateren of bevist worden door Nederlandse vissers op een gezond populatieniveau
te brengen.
In de 6 jaar dat de vereniging bestaat heeft zij een goede naam opgebouwd op het gebied van
wetenschappelijk en beleidsadvies en is zij het eerste aanspreekpunt voor overheid, ngo’s en visserij
als gesproken wordt over haaien en roggen in Nederlandse wateren.
Voor de toekomst ligt onze ambitie in het verder versterken van onze leidende positie in Nederland
zowel door zelf wetenschappelijk onderzoek te initiëren als door actief beleidsmakers te benaderen
en hen te helpen een visie op beleid voor haaien en roggen te ontwikkelen. Daarnaast zullen wij ons
verder richten op het ontwikkelen van en verder uitwerken van onze internationale portefeuille in
samenwerking met buitenlandse partners.
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Prioriteiten
Het hoofddoel van de vereniging is het zich inzetten voor het duurzaam beheer van haaien en
roggen, waarin de focus ligt op soorten die leven in de wateren van Europa en van het Koninkrijk der
Nederlanden en voor de soorten die worden (bij)gevangen door Nederlandse vloot.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, te faciliteren en te stimuleren om op deze manier
de kennisbasis nodig voor (inter)nationaal beleid, beheer en behoud van elasmobranchen te
voeden;
b. Zich op nationaal en internationaal niveau in te zetten voor duurzaam beheer van
kraakbeenvispopulaties, duurzame visserij en bescherming van de marine fauna en
kwetsbare habitats;
c. Bewustwording te creëren over elasmobranchen en hun leefomgeving;
d. Het uitbrengen van advies aangaande haaien- en roggenonderzoek, beleid en
besluitvorming;
Drie pijlers vatten de prioriteiten van de NEV samen, vormen de kern van de organisatie en de
randvoorwaarde voor de projecten. Dit zijn:
1. Onderzoek naar haaien en roggen aangezien de basis van ons werk gevormd wordt door
goede, betrouwbare informatie;
2. Beleidsadvies naar overheden en beleidsbeïnvloeding waar wij denken dat de beleidskaders
te kort schieten om goed beheer mogelijk te maken;
3. Communicatie en bewustwording over haaien en roggen om draagvlak voor goed beheer te
helpen creëren.
In de praktijk worden deze activiteiten gezamenlijk opgepakt binnen onze aandachtsgebieden.

Het werk van de NEV in 2015 en 2016
Professionalisering
Met de toekenning van de ANBI-status per 1 januari 2015 heeft de NEV een traject van
professionalisering ingezet dat in 2015 verder is uitgebouwd.
Per 1 april 2015 zijn de secretaris (Irene Kingma) en voorzitter (Paddy Walker) teruggetreden zodat zij
bezoldigde functies binnen de organisatie kunnen uitvoeren en zijn 3 nieuwe bestuursleden (Herman
Verheij: voorzitter, Jan Willem Wijnstroom: vicevoorzitter en Dolfi Debrot: secretaris) aangetreden.
Per 1 augustus 2015 is de penningmeester (Monique vd Water) teruggetreden en is er gezocht naar
een passende vervanging.
De ANBI-status brengt een aantal verplichtingen met zich mee waaronder de verplichting om de
financiële verantwoording extern te laten beoordelen. Om aan deze verplichting gehoor te geven is
de projectadministratie gestroomlijnd en is een eenduidig boekhoudkundig systeem opgezet waarin
binnen alle projecten de financiën overzichtelijk geregeld worden. Een externe financiële expert
controleert de boekhouding, doet BTW-aangifte en maakt de jaarrekening op.
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De statuten zijn gewijzigd zodat het mogelijk wordt om een uitvoeringsorganisatie, geleid door een
directeur, aan te stellen dat de dagelijks bestuurstaken uitvoert. Per 1 augustus 2015 is Irene Kingma
aangesteld als directeur van de NEV en Paddy Walker als hoofd wetenschap.
Met de uitbreiding van het aantal projecten is het aantal projectmedewerkers toegenomen. Voor
2015 is ervoor gekozen alle projecten door ZZPers (zelfstandigen zonder personeel) uit te laten
voeren omdat dit de nodige flexibele mogelijkheden gaf voor een groeiende organisatie als de NEV.
Met de aanpassing van de wet werk en zekerheid en de groei die de NEV doormaakt zullen een
aantal van deze constructies worden herzien.
Op 1 januari 2016 waren de volgende personen aan de NEV verbonden
BESTUUR
Naam
Herman Verheij
Jan Willem Wijnstroom
Dolfi Debrot
Vacant

Functie
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester

sinds
31 maart 2015
31 maart 2015
31 maart 2015

UITVOERINGSORGANISATIE
Naam
Irene Kingma
Paddy Walker
Linda Planthof

Functie
Directeur
Hoofd wetenschap
Projectmedewerker

sinds
12 augustus 2015
12 augustus 2015
1 april 2015

INTERNATIONALE ADVIESRAAD
Naam
Martin Clark
Sonja Fordham
Heike Zidowitz

Organisatie
Independent Consultant
Shark Advocates International
Deutsche Elasmobranchieren Geselschaft

sinds
April 2010
April 2010
April 2010

Projecten 2015
Afgeronde projecten
Concretisering en verdieping van maatregelen voor herstel haaien en roggen in de
Noordzee
Opdrachtgever:
Ministerie van Economische Zaken (Dr. Henk Offringa)
Projectleider:
Paddy Walker
Projectmedewerkers: Irene Kingma
Looptijd project:
juli 2015 - feb 2016
Status maart 2016:
rapportage & advies nav expertmeetings is opgestuurd en goedgekeurd door
EZ
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In de periode mei 2013 tot en met mei 2015 heeft de NEV gewerkt aan een adviesherstelplan voor
kraakbeenvissen voor het ministerie van Economische Zaken. In dit adviesherstelplan wordt inzicht
gegeven in het type maatregelen dat genomen kan worden om het herstel van haaien en
roggenpopulaties in de Noordzee te bevorderen.
De 3 belangrijkste aanbevelingen uit het advies herstelplan, betere educatie van vissers,
vermindering van de mortaliteit in bijvangsten en internationale afstemming van beleid, zijn verder
uitgewerkt in een vervolgproject waarin in samenwerking met stakeholders is gezocht naar concrete
acties maatregelen die daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. In de periode
- In opdracht van de NEV heeft Prosea een educatie module over haaien ontwikkeld voor
visserijscholen die vanaf najaar 2016 gegeven zal worden.
- Uitgebreide dialoog met de Nederlandse visserij sector over verbeteringen in de gehele
visserij keten (zowel demersaal als pelagisch).
- Er zijn twee expertmeetings met vissers, wetenschappers en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties georganiseerd om tot een gezamenlijk advies naar
beleidsmakers over beheer van haaien en roggen te komen.

Onderzoek naar voorwaarden voor herintroductie haaien en roggen in de
Waddenzee en Noordzee
Opdrachtgever: Wereld Natuurfonds Nederland
Projectleider: Paddy Walker
Projectmedewerker: Linda Planthof
Looptijd project: juni 2015 – februari 2016
Status maart 2016: eindrapportage goedgekeurd
WNF is in samenwerking met Delagua Consultancy een project gestart om de mogelijkheden van de
herintroductie van haaien en roggen in De Noordzee te verkennen. Een van de maatregelen voor
herstel van haaien en roggen populaties zou de herintroductie van deze soorten kunnen zijn waarbij
gekweekte individuen in het mariene milieu worden losgelaten. De NEV is in 2015 als adviseur bij dit
project betrokken geweest om te onderzoeken aan welke voorwaarden een herintroductie traject
moet voldoen om aan te sluiten bij de IUCN-richtlijnen hierover.

Een beleidsstrategie voor beheer van haaien in internationale context
Opdrachtgever:
Projectleider:
Projectmedewerkers:
Looptijd project:
Status maart 2016:

Ministerie van Economische Zaken (Mevr. Gelare Nader)
Paddy Walker
Irene Kingma
Dec 2015 - feb 2016
Internationale strategie goedgekeurd.

In opdracht van het ministerie van Economische zaken heeft de NEV een advies beleidsstrategie voor
haaien in het internationaal speelveld geschreven. In de strategie worden adviezen gegeven voor een
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integrale Nederlandse haaien visie waar het gaat om de EU, internationale water en Caribisch
Nederland.

Lopende projecten
Save our Sharks: Beheer en bescherming haaien rond de Nederlands Caribische
eilanden
Opdrachtgever: Dutch Caribbean Nature Alliance
Projectleider: Irene Kingma
Wetenschapscoördinator: Paddy Walker
Projectmedewerker 2015: Linda Planthof
Looptijd project: Juli 2015 – December 2017
Status maart 2016: rapportage 2015 en budget 2016 goedgekeurd door DCNA
Omschrijving:
In augustus 2014 is de NEV benaderd door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) om mee te
schrijven aan een speciaal project voor de Postcode Loterij over haaienbescherming in het
Nederlands Caribisch gebied. Dit project is in januari 2015 toegekend en sinds 1 juli 2015 is de NEV
de Nederlandse partner van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) in het Save our Sharks
project. Dit project is gericht op aanwijzen van de volledige EEZ van de Caribisch Nederlandse
Eilanden als een haaien reservaat. Wij verzorgen voor dit project de communicatie in Nederland
(naar overheid, stakeholder en het algemene publiek). 2015 stond met name in het teken van het
opbouwen van de infrastructuur die nodig is om een dergelijk groot project te organiseren (website
opzetten, partners contacteren, netwerk opbouwen etc.). In 2016 zullen we meer en grotere
activiteiten organiseren. Dit zal met name gaan gebeuren tijdens de Dutch Caribbean Shark week die
dit jaar in de week van 18 t/m 26 juni gehouden wordt. Tijdens deze week worden zowel in
Nederland als in de Cariben activiteiten en evenementen georganiseerd bedoeld om aandacht te
vragen voor haaien en hun bescherming.

Fondsaanvragen voor 2016
Bijvangst reductie in commerciële visserij - ‘Rays of hope’
De invoering van de aanlandplicht binnen het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU brengt een
grote opgave voor met name de gemengde visserij op de Noordzee met zich mee. Deze visserij vangt
een aantal roggen soorten bij die vanaf januari 2019 ook onder de aanlandplicht zullen vallen.
Van roggen en haaien is bekend dat zij in potentie een hoge overlevingskans hebben bij teruggooi.
Een gedetailleerde studie naar de overleving in de Nederlandse bodemvisserij is echter nog nooit
uitgevoerd.
Wij werken aan een onderzoeksopzet waarbij actief samengewerkt wordt met vissers en
wetenschappers uit verschillende Noordzeelanden om kennis te vergaren over (bij)vangsten van
haaien en roggen en de overleving na terug gooi om zo tot een meer selectieve visserij en een best
practice methodiek voor het levend terug gooien van kraakbeenvissen te komen. Dit project zal van
juni 2016 tot en met December 2018 lopen.
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Advies ministerie van EZ
Sinds haar oprichting is de NEV de belangrijkste adviseur van het ministerie van EZ waar het gaat om
haaien en roggen. In 2016 zullen wij dit voorzetten met een structurele overeenkomst voor
doorlopend advies aangevuld met korte opdrachten voor specifieke taken zoals het organiseren van
bijeenkomsten en uitgebreide adviezen op gerichte vragen.
Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag zijn voor beide projecten fondsaanvragen
ingediend, definitieve toekenning is nog niet gegeven.

Verwachting projecten 2017
Het Save our Sharks project heeft als einddatum 31 december 2017, maar het is niet de verwachting
dat dan al het werk met betrekking tot bescherming van haaien in de Cariben is afgerond. Wij zullen
in 2017 de opties verkennen om gezamenlijk met de DCNA een aanvullende fondsenaanvraag in te
dienen voor een vervolgproject.
Het Rays of hope project loopt door tot december 2018 om optimaal voorbereid te zijn op het in
werking treden van de aanlandplicht voor alle gereguleerde soorten op in januari 2019
Met het ministerie van Economische Zaken heeft de NEV een duurzame advies relatie opgebouwd,
het ministerie heeft aangegeven ook in de toekomst gebruik te willen blijven maken van de adviezen
van de NEV en wij verwachten dat dit dan ook zal resulteren in vervolgprojecten in 2017 en verder.
De NEV heeft de nadrukkelijke wens om haar wetenschappelijke projecten verder uit te werken en
zoekt dan ook actief naar samenwerkingsverbanden (consortia) met Europese
onderzoeksinstellingen om gezamenlijk fondsaanvragen te doen.

Taken NEV buiten projecten
Om aan haar hoofddoelstellingen en kerntaken te voldoen heeft de NEV een aantal werkzaamheden
opgenomen die zij essentieel acht om de doelen voor de organisatie te bereiken. Dit betreft het
opzetten en uitwerken van een wetenschappelijke agenda, het gevraagd en ongevraagd geven van
beleidsadvies en coördinatie van inzet op elasmobranchen door NGOs en andere stakeholders. De
NEV ontvangt geen directe financiering voor het uitvoeren van deze werkzaamheden maar ziet het
als een van haar kerntaken om deze rol te vervullen.

Wetenschappelijke agenda
EEA
De European Elasmobranch Association (EEA) is een Europees samenwerkingsverband van
organisaties die zich bezighouden met onderzoek naar en het beheer en behoud van
kraakbeenvissen). De NEV is de Nederlandse vertegenwoordiger binnen deze organisatie en Paddy
Walker was in 2015 voorzitter en is nu vice-voorzitter. Tijdens de jaarlijks Annual General Meeting
(AGM) en wetenschappelijke symposium worden de actuele zaken m.b.t. deze doelstelling met
internationale partners besproken en worden de resultaten van de NEV aan een internationaal
wetenschappelijk publiek gepresenteerd. De NEV is voornemens om in 2018 de Annual General
Meeting te organiseren.
6

versie 19 mei 2016
ICES WGEF
De NEV is actief lid van de ICES Working Group on Elasmobranch Fishes. Deze werkgroep is
verantwoordelijk voor het evalueren en adviseren aan de Europese Commissie en de Europese
lidstaten over de toestand van de haaien en roggenbestanden in het gehele ICES-advies gebied.

Eigen onderzoek en publicaties
Een belangrijk doel van de NEV is de wetenschappelijke kennis over haaien vergroten en hier dor
eigen onderzoek en publicaties aan bij te dragen.
- Een literatuurstudie naar bijvangst overleving van roggen in sleepnet visserij
- Een populairwetenschappelijk artikel over een ecological risk assessment van de haaien in de
Cariben, gebaseerd op een productivity/susceptibility analyse (PSA)
- Oude merkgegevens van roggen in de Noordzee bij IMARES die nog niet zijn uitgewerkt
verzamelen en analyseren, in samenwerking met IMARES en studenten van VHL
- Het stakeholder gedreven KRM proces kan leiden tot verschillende wetenschappelijke
presentaties/artikelen, bijvoorbeeld tijdens de ICES Annual Science Conference (september
2016), in een speciale sessie bij de EEA (oktober 2016) en een artikel in het tijdschrift Marine
Policy (november 2016
- Er is een proces in gang gezet met mensen van de ICES Working Group Elasmobranch Fishes,
IMARES en de Universiteit van Aberdeen om een Horizon 2020 projectvoorstel te schrijven,
dat in voorjaar 2017 ingediend kan worden. Dit loopt door in 2016 en zou eind van het jaar
klaar moeten zijn;
- De NEV heeft een voorstel aan EZ gedaan om een Management Strategy Evaluation (MSE) uit
te voeren voor het visserijbeleid rondom roggen in de Noordzee. Dit kan de NEV niet zelf
doen, maar kan zich wel inhoudelijk in verdiepen om de dialoog aan te gaan met
beleidsmakers en onderzoekers op EU-niveau, die hierover beslissen en/of uitvoeren.
Belangrijke symposia en wetenschappelijke bijeenkomsten 2016, met potentiele deelnemers.
Datum
Thema
Locatie
Deelname
7-8 juni
Institute for Fisheries
Edinburgh, UK In overleg – van belang voor Rays of
Management (IFM) Tagging &
hope project
Telemetry Workshop
15-25 juni
ICES Working Group
Lissabon,
PW gaat hier heen (15-17 juni)
Elasmobranch Fishes
Portugal
6-10 juli
American Elasmobranch
New Orleans,
In overleg – abstract goedgekeurd, PW
Association Annual Science
VS
& IK zullen deelnemen.
Conference
29 juli – 5
Sharks 2.0 Workshop tijdens
St Johns,
NEV zal niet deelnemen aan deze
augustus
Conservation International
Newfoundland conferentie
19-23
ICES Annual Science
Riga,
IK & PW Abstract ingediend
september Conference
Eind
EEA Annual Science
Bristol, UK
IK, LP, PW
oktober
Conference
PW stelt voor dat NEV een speciale
sessie organiseert over stakeholder
processen
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Beleidsadvies en coördinatie
Wij zijn actief betrokken bij een breed scala aan beleidsterreinen zowel als directe adviseur van de
overheid als stakeholder in regionale processen.
In 2015 hadden wij zitting in onderstaande gremia:
- Lid van de North Sea, North Western Waters en Pelagic Advisory Council van de Europese
Commissie
- Lid van de wetenschappelijke werkgroep pulsvisserij
In Nederland coördineert de NEV de Werkgroep Haaien, een informeel overleg tussen stakeholders,
wetenschappers en overheid waarin onderzoek, beleid en beheer van haaien voor Nederland
besproken wordt. Aan dit overleg nemen Stichting de Noordzee, Sportvisserij Nederland, de Dutch
Shark Society, het Wereld Natuurfonds en Greenpeace deel. Het ministerie van Economische Zaken is
agenda lid van de werkgroep.
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BEGROTING NEV 2016 – PROGNOSE 2017
Definitief
2014

Begroting NEV

Begroot
2015

Definitief
2015

Begroot
2016

Begroot 2017

Inkomsten
Marge projecten

€

983 €

Verrekening afgeronde
projecten

9,644 €

9,600 €

18,578 €

16,000

€

157 €

- €

-

Contributies

€

- €

- €

- €

- €

200

Sponsoring

€

- €

1,000 €

1,300 €

1,800 €

1,800

Totaal inkomsten

€

983 €

10,644 €

11,057 €

20,378 €

18,000

Pesoneelskosten NEV

€

- €

- €

- €

- €

-

Verzekeringen

€

- €

- €

- €

150 €

150

Contributies

€

- €

1,000 €

1,300 €

1,800 €

1,800

Sponsoring

€

80 €

- €

- €

- €

-

Administratie kosten

€

600 €

3,000 €

600 €

3,000 €

1,250

Bankkosten

€

157 €

157 €

153 €

400 €

400

Kantoor kosten

€

247 €

300 €

200 €

500 €

50

Representatie kosten

€

97 €

1,000 €

148 €

100 €

500

Vergoedingen

€

- €

- €

- €

1,500 €

1,500

Afschrijvingen

€

- €

- €

79 €

100 €

100

Totaal Uitgaven

€

1,181 €

5,457 €

2,401 €

7,550 €

4,150

€

8,656 €

12,828

€

13,850

€

8,458 €

21,285

€

35,135

Uitgaven

Netto resultaat
Algemene middelen NEV
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PROJECTRESULTATEN NEV 2016
Project

Project
% overhead*
Budget 2015

Uitgaven
2015

Overhead
2015

KRM - vervolg fase

€

58,220

15%

€

45,884 €

4,240

Herintroductie

€

10,000

15%

€

10,000 €

1,160

Save our Sharks

€

93,306

10%

€

74,214 €

4,200

*overhead wordt uitsluitend berekend over gedeclareerde tijd NEV

Project budgetten 2016-2017 - Lopend

Lopende projecten

Project
% overhead*
Budget totaal

Budget
2016

Overhead
2016

Budget 2017

Save our Sharks
Herintroductie

€

400,413

10%

€

165,552 €

7,200 €

141,555

€

29,572

15%

€

19,572 €

2,444 €

-

KRM - vervolg fase
Advies EZ internationaal

€

58,220

15%

€

12,336 €

- €

-

€

20,338

15%

€

20,338 €

1,634 €

-

*overhead wordt uitsluitend berekend over gedeclareerde tijd NEV

Project budgetten 2016-2017 - Ingediend
Lopende projecten

Project
% overhead*
Budget totaal

Budget
2016

Overhead
2016

Advies EZ

€

30,000

15%

€

30,000 €

2,800 €

-

Rays of Hope

€

270,000

10%

€

70,000 €

4,500 €

200,000

Prognose 2017
Projecten
Save our Sharks
Advies EZ internationaal
Rays of Hope
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Project
% overhead*
Budget totaal

Budget
2017

Overhead
2017

€

400,413

10%

€

141,555 €

7,200

€
€

30,000
270,000

15%
10%

€
€

30,000 €
100,000 €

2,800
6,000

Budget 20172018

