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Inleiding 
Haaien en roggen zijn ‘elasmobranchen’, een subklasse van de kraakbeenvissen 

(Chondrichthyes). Het is een zeer succesvolle groep die zich sinds zijn ontstaan 450 

miljoen jaar geleden heeft gevestigd in alle verschillende zee-ecosystemen, van 

diepzee tot kustwateren en van de polen tot de tropen. Er zijn zelfs soorten die in 

zoetwater voorkomen. Eén ding hebben ze gemeen, het zijn langlevende soorten 

die zich traag voortplanten en veel energie steken in hun nakomelingen. De meeste 

haaien zijn levendbarend, roggen leggen eikapsels. Ze zijn pas op late leeftijd 

geslachtsrijp en krijgen na een lange draagtijd slechts een beperkt aantal 

nakomelingen. Deze eigenschappen maken haaien en roggen zeer gevoelig voor 

bedreigingen, zoals overexploitatie en het verlies van essentieel leefgebied. 

Internationaal onderzoek laat zien dat wereldwijd één op de vier soorten haaien en 

roggen is bedreigd. 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling 

Doelstellingen 

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. Informatie 

uit (visserij)onderzoek is beperkt vanwege de geringe aantallen die gevangen 

worden en de lage commerciële waarde van de soorten. Wat wel bekend is, is dat 

het wereldwijd 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, maar ook soorten 

die internationaal beheerd worden in fora waar de Nederlandse overheid bij 

betrokken is, op een gezond populatieniveau te brengen en te houden. 
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In de ruim elf 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. Als aanjager van een haaien en roggen netwerk in 

Nederland heeft de NEV ook de kans om het dialoog verder in te vullen. 

 

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 door middel van educatie en communicatie naar 

een breed publiek. Daarnaast zullen wij ons verder richten op het ontwikkelen van 

en verder uitwerken van onze internationale portefeuille in samenwerking met 

buitenlandse partners. 

 

Werkzaamheden  

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 de 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 in nationaal en internationaal gremia 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 aan overheden en andere relevante organisaties 

aangaande haaien- en roggenonderzoek, beleid en besluitvorming; 

 

Drie pijlers vatten de prioriteiten van de NEV samen, vormen de kern van de 

organisatie en de randvoorwaarden 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 prioriteiten gezamenlijk opgepakt binnen onze projecten, 

al zijn er wel verschillen in nadruk binnen de projecten.  
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De wijze van verwerving van inkomsten 
De NEV wordt gefinancieerd door externe opdrachten. In ons Jaarverslag wordt elk 

jaar een overzicht gegeven van de afgeronde, lopende en toekomstige projecten, 

inclusief looptijd, status en opdrachtgevers. De NEV heeft nu geen mensen in dienst, 

en werkt met inhuurcontracten op ZZP-basis. Omdat de NEV hoofdzakelijk een 

project-gefinancierde organisatie is, heeft deze constructie de voorkeur van het 

bestuur. We blijven de landelijke ontwikkelingen rond het inhuren van ZZP’ers volgen 

en houden rekening met de mogelijkheid dat er nieuwe wet- of regelgeving komt 

die deze constructie onaantrekkelijk maakt voor ons en onze collega’s. In dat geval 

gaan we in goed overleg onderzoeken wat de nieuwe constructie wordt. Het werk 

van het bestuur en de directeur is onbezoldigd. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
De NEV teert sinds 2019 in op de reserve. Dat is volgens planning. De NEV heeft tot 

2019 een ruime financiële reserve opgebouwd. Die reserve is naar het oordeel van 

bestuur en directie groter dan wat de NEV minimaal nodig heeft als continuïteits-

reserve.   

 

Aankomende jaren wil de NEV haar financiële reserve gericht inzetten voor 

projecten die we zelf wel belangrijk vinden maar waar we geen externe financiering 

voor kunnen vinden. In 2021 heeft de organisatie een internationaal congres 

georganiseerd die deels uit de reserve is gefinancieerd. Daardoor verwachten we 

aankomende jaren steeds een beperkt financieel verlies te noteren. Onze 

voorkeursaanpak blijft wel om belangrijke projecten wel extern te financieren. 
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Bestuurssamenstelling en organisatie 
 

BESTUUR 

Naam Functie van tot 

Herman Verheij Voorzitter  31 maart 2015 heden 

Michiel Firet Vicevoorzitter 23 mei 2019 heden 

Savannah Koolen Secretaris 16 juni 2017 heden 

Karl Beerenfenger Penningmeester 1 maart 2022 heden 

 

UITVOERINGSORGANISATIE 

Naam Functie sinds 

Paddy Walker Directeur 

Interim directeur 

Hoofd wetenschap 

1 januari 2021 

1 februari 2019 – 31 december 2020 

12 augustus 2015 - 31 januari 2019 

Irene Kingma Strategie en Beleid 

Directeur  

1 februari 2019 

12 augustus 2015 - 31 januari 2019 

 

INTERNATIONALE ADVIESRAAD 

Naam Organisatie sinds 

Martin Clark Independent Consultant April 2010 

Sonja Fordham Shark Advocates International April 2010 

Heike Zidowitz Deutsche Elasmobranchieren 

Geselschaft 

April 2010 

 

 

 

 


