Reactie MSC
28 november 2016

Onafhankelijke certificering van wereldklasse draagt bij aan
het beschermen van onze oceanen
Reactie van de MSC op het artikel in The Times over het gelekte interne WNF-rapport dat kritisch is over
de MSC
De Marine Stewardship Council (MSC) heeft een gewaardeerde en langdurige samenwerking met het WNF. De
claims waarvan melding wordt gemaakt in The Times zijn in tegenspraak met de wereldwijde positie van het WNF en
zijn betrokkenheid bij de MSC. Het WNF bevestigde al snel dat het bij het document gaat om een “conceptversie van
een intern rapport zonder review, zonder feitencontrole en zonder een evenwichtige verwerking van verschillende
meningen. Het is geen officiële weergave van het standpunt van het WNF en moet ook niet als zodanig worden
neergezet." De MSC zet zich samen met het WNF in om ervoor te zorgen dat de onjuistheden in dit rapport worden
gecorrigeerd.
Rupert Howes, Chief Executive van de MSC, zei hier het volgende over: “Om echt een verschil te maken als het gaat
om de manier waarop onze oceanen worden bevist, moet de certificering geloofwaardig en onafhankelijk zijn.
Uitgangspunten voor het MSC-programma zijn de betrokkenheid van belanghebbenden, een onafhankelijke
beoordeling en een strikt wetenschappelijk fundament. Uit het bewijsmateriaal komt naar voren dat visserijen die
door de MSC zijn gecertificeerd een positief effect hebben. Met de steun van het WNF en van onze partners heeft de
MSC een vertrouwd certificeringsprogramma neergezet en een keurmerk dat ondersteuning biedt voor gezonde
oceanen en een duurzame markt voor vis-, schaal- en schelpdierproducten.”
Het WNF moedigt consumenten sterk aan om vis-, schaal- en schelpdierproducten met het MSC-keurmerk te kopen.
Fishery Improvement Projects van het WNF samen met partners als OPAGAC, de Spaanse instantie voor de
tonijnindustrie, en John West zijn gericht op de ontwikkeling van visserijen richting de duurzaamheidsstandaard die
vereist is voor MSC certificering. Vrijdag kwam het WNF met een verklaring waarin werd bevestigd dat "het WNF de
MSC blijft ondersteunen als 's werelds beste certificeringssysteem voor vis-, schaal- en schelpdierproducten".
De MSC-standaard is een afspiegeling van de breed geaccepteerde internationale best practice
De MSC is het enige certificeringsprogramma voor wilde vis-, schaal- en schelpdierproducten dat in aanmerking komt
voor lidmaatschap van ISEAL, het internationale samenwerkingsverband voor geloofwaardige standaarden. Ook
houdt men zich aan de richtlijnen van de United Nations’ Food and Agriculture Organization, de voedsel- en
landbouworganisatie van de VN.
De bestuursstructuur van de MSC is een afspiegeling van de uiteenlopende meningen en belangen binnen de
gemeenschap die zich bezighoudt met duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten. Ook wetenschappers, NGO's,
visserijbedrijven, verwerkers, retailers en merken zijn hierin opgenomen. Om de vijf jaar vinden met betrekking tot
de MSC-standaard een overleg én update plaats. De standaard is een afspiegeling van breed geaccepteerde
internationale best practices voor duurzaam visserijbeheer.
Als lid van de raad van belanghebbenden van de MSC levert het WNF een bijdrage aan reviews van de MSCstandaarden. Ook wordt als belanghebbende een bijdrage geleverd aan de beoordeling van veel visserijen. De input

van het WNF heeft, samen met die van talloze andere partijen, gezorgd voor een kritischer houding bij het
beoordelen van tonijnvisserijen en strengere eisen voor MSC gecertificeerde visserijen, bijvoorbeeld als het gaat om
hun impact op mariene habitats.
De MSC gaat voor haar missie, niet voor winst
De MSC maakt geen winst met de certificering van visserijen. Beoordelingen worden, vanuit een onafhankelijke
positie ten opzichte van de MSC, uitgevoerd door geaccrediteerde derde partijen waarin de MSC geen financiële of
zakelijke belangen heeft.
De inkomsten van de MSC zijn afkomstig van giften en van een licentievergoeding die wordt betaald door retailers
en merken die ervoor kiezen om het blauwe MSC-keurmerk te gebruiken op hun producten. Hoeveel gecertificeerde
vis er wordt verkocht met het blauwe keurmerk is een commerciële beslissing van retailers; de MSC gaat hier niet
over.
De MSC maakt gebruik van haar financiële middelen om haar visserij- en traceerbaarheidsstandaarden van
wereldklasse goed op peil te houden, om te zorgen voor publieke voorlichting en bewustwordingscampagnes ter
ondersteuning van onze missie én om onze betrokkenheid te vergroten bij ontwikkelingslanden en kleinschalige
visserijen, met name via ons onlangs gelanceerde Global Fisheries Sustainability Fund. De fondsen van de MSC
dragen ook bij aan samenwerking met internationale wetenschappers voor het begrijpen en verwerken van nieuwe
wetenschappelijke inzichten en internationaal best practice-beheer in de MSC-standaarden.
Een essentieel uitgangspunt van de MSC is dat door een toename van de erkenning en van de vraag onder
consumenten naar duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten met het MSC-keurmerk méér visserijen worden
gestimuleerd om te voldoen aan de strenge normen voor MSC certificering. Zo dragen we bij aan het beschermen
van onze oceanen. De MSC stimuleert het gebruik van haar keurmerk. Niet om winst te maken, maar om daarmee
consumenten een middel in handen te geven om een positieve verandering te stimuleren.
Méér producten met MSC-keurmerk staan voor méér erkenning, onder bedrijven en consumenten, van het belang
van duurzame visserij. Deze positieve trend helpt om te zorgen voor gezonde oceanen in de toekomst.
Onze oceanen zijn wereldwijd - onze ambitie en oplossing daarom ook
Het MSC-programma staat open voor visserijen, groot en klein, ongeacht hun locatie. Onderdeel daarvan zijn ook
visserijen met een moeilijke voorgeschiedenis of met uitdagingen die ze moeten overwinnen. Voor certificering
zullen visserijen via bewijsmateriaal en via de wetenschap moeten aantonen dat zij voldoen aan de hoge lat die door
de MSC-visserijstandaard wordt gelegd. Als de omstandigheden veranderen, kan de MSC certificering van een visserij
worden geschorst. Dit gebeurde bij de Malediven geelvintonijn.
“Om invloed uit te oefenen op de wereldwijde vispraktijken, moeten we openstaan voor alle visserijen die de MSC
beoordeling ingaan. Als wordt aangetoond dat zij voldoen aan de MSC-standaard, verdienen zij erkenning”, aldus
Howes.
MSC gecertificeerde visserijen zorgen voor verbeteringen
MSC gecertificeerde visserijen hebben een positief effect op het water. Zij worden gerapporteerd in het Rapport
over de wereldwijde effecten van het MSC-programma. 94% van de gecertificeerde visserijen moet, om het
certificaat te behouden, ten minste één verbetering hebben doorgevoerd om de duurzaamheid van hun activiteiten
te verbeteren of uitgebreider te monitoren. Eind 2015 hadden 281 visserijen (91% van alle gecertificeerde visserijen)
876 verbeteringen doorgevoerd terwijl er nog veel meer in ontwikkeling waren.
Bezwaren tegen certificering
De bezwarenprocedure van de MSC is ontwikkeld om onafhankelijke review en beoordeling mogelijk te maken van
twijfels met betrekking tot de scorebepaling door certificeerders voor een visserij, waarbij toezicht wordt gehouden
door een onafhankelijke arbiter. Het bezwaar van het WNF tegen certificering van de Echebastar Indische Oceaan
tonijnvisserij laat zien hoe belangrijk de betrokkenheid van belanghebbenden in deze vorm is.

In de meeste gevallen, waaronder het bezwaar van het WNF tegen de Malediven skipjack tonijnvisserij, leidt
onafhankelijke arbitrage tot wijzigingen in de score van een visserij en aanvullende maatregelen die de visserij moet
nemen, ook als dit er niet toe leidt dat de visserij wordt afgekeurd. Een recent rapport bevat informatie over 31
bezwaren, waarvan er twee toe hebben geleid dat een visserij werd afgekeurd en 16 zorgden voor een andere score.
Tonijn en regels ten aanzien van vangstbeheer
Regels ten aanzien van vangstbeheer zijn een effectief 'breaking mechanism' waarmee visserijen snel kunnen
reageren op plotselinge veranderingen in de status van visbestanden. Ze zijn met name belangrijk voor visserijen
met een beheer verspreid over meerdere landen die gericht zijn op sterk migrerende visbestanden, zoals de tonijn.
Bij tonijn is het voor regionale organisaties voor visserijbeheer historisch gezien erg lastig gebleken om
overeenstemming te bereiken over deze regels. De MSC wil daarom een stimulans geven voor het aannemen van
deze regels.
Binnen de eisen van de MSC kunnen tonijnvisserijen met een goede staat van dienst als het gaat om effectief beheer
MSC gecertificeerd worden als de tonijnpopulaties op een duurzaam niveau blijven. Na certificering worden helder
afgebakende regels ten aanzien van vangstbeheer een voorwaarde voor de lopende certificering; een stimulans voor
verandering om daarmee het MSC-keurmerk op producten te behouden. Gezien de toenemende vraag naar tonijn
met MSC-keurmerk is deze aanpak een drijvende kracht voor echte veranderingen bij het beheer van
tonijnvisserijen. En dat is precies datgene waar het WNF toe oproept.
Een recente mijlpaal die laat zien hoe effectief deze aanpak is, is het akkoord van de Indian Ocean Tuna Commission
(IOTC) in 2016 om regels aan te nemen ten aanzien van vangstbeheer voor skipjack tonijn. Het is daarmee voor het
eerst dat zo'n regel door een internationale organisatie voor het beheer van tonijn wordt aangenomen voor een
momenteel gezonde populatie. De eisen van de MSC vormden een aanzienlijke stimulans voor deze afspraak en wij
prijzen dan ook de rol die de regering van de Malediven en de gecertificeerde Malediven skipjack tonijnvisserij
speelden bij het stimuleren van de invoering van deze regel voor het vangstbeheer.
Vergelijkbare regels zijn in ontwikkeling bij de International Commission for Conservation of Atlantic Tunas (IACCT)
en de Western Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC). De vraag én de druk bij retailers voor de levering van
duurzame MSC gecertificeerde tonijn plus de maatregelen genomen door gecertificeerde visserijen en de visserijen
die eventueel gecertificeerd zouden willen worden, hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze ontwikkeling.
In aansluiting op de feedback van het WNF bij de laatste update van de MSC-visserijstandaard werkt de MSC ook
samen met certificeerders om ervoor te zorgen dat alle tonijnvisserijen die actief zijn in dezelfde oceaan dezelfde
scores krijgen voor de beheerpraktijken, ook voor wat betreft de regels ten aanzien van vangstbeheer.
Nieuw-Zeeland hoki voldoet aan strenge eisen voor duurzaam vissen
Sinds de eerste certificering in 2001 zijn de Nieuw-Zeelandse hokibestanden meer dan verdubbeld als gevolg van een
zorgvuldig populatiebeheer. De MSC-standaard schrijft voor dat iedere vangst, inclusief teruggooi en bijvangst,
wordt geregistreerd en meegenomen bij het bepalen of de populaties sterk genoeg zijn om erop te laten vissen. Het
Quota Management System (QMS) van Nieuw-Zeeland is gebaseerd op de wetenschappelijke beoordeling van
populaties. Het systeem vereist een strikte documentatie en hoge controleniveaus (inclusief satelliet-monitoring,
overheidscontroleurs op zee en grondige controle van vangstrapportage) en kent forse sancties voor
overtredingen. 31% van de EEZ van Nieuw-Zeeland is bovendien in de vorm van beschermde zeebodemgebieden
wettelijk beschermd tegen bodemberoerende sleepnetten.
De MSC feliciteert en ondersteunt de Nieuw-Zeeland hokivisserij met het oog op de gerealiseerde verbeteringen en
de hoge behaalde scores voor de MSC-visserijstandaard.
Beoordeling keizerbaars loopt nog
De beoordeling van de Nieuw-Zeeland keizerbaarsvisserij loopt nog. De visserij is nog niet MSC gecertificeerd. Zoals
hierboven uitgelegd kan elke visserij die voldoet aan de eisen voor het toepassingsgebied van de MSCvisserijstandaard het traject voor MSC beoordeling ingaan. Voor certificering zal moeten worden gefunctioneerd op
het niveau van de MSC-standaard.
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