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// abstract:

Het beheer van de visserijactiviteiten op Europees niveau (DG MARE) gebeurt via het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) gezien 
het grensoverschrijdend karakter van deze activiteiten. Het GVB streeft naar een duurzame exploitatie van de levende aquatische 
hulpbronnen op economisch, ecologisch en sociaal vlak. De maatregelen dienen ervoor te zorgen dat visbestanden zich tegen 2015 
op een niveau bevinden dat in overeenstemming is met het beginsel van de ‘maximale duurzame opbrengst’ (MDO) (conform het 
art. 61 lid 3 van het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS) (p.50) en zoals vooropgesteld tijdens de wereldtop over duurzame ontwikkeling 
in Johannesburg in 2002). Het streven naar een duurzame exploitatie van levende mariene hulpbronnen maakt dat het GVB een 
prominent onderdeel vormt binnen het vlaggenschipinitiatief ‘Een efficiënt gebruik van hulpbronnen’ van de Europese 2020-strategie. 

Het GVB heeft specifiek tot doel:
• De teruggooi geleidelijk te elimineren (aanlandingsverplichting) en optimaal gebruik te maken van ongewenste vangsten;
• De visserijsector (in brede zin) economisch levensvatbaar en concurrerend maken;
• De vangscapaciteit en -mogelijkheid op elkaar af te stemmen;
• De ontwikkeling van een duurzame aquacultuur te bevorderen;
• Bij te dragen tot de levensstandaard voor degenen die van visserijactiviteiten afhankelijk zijn;
• Bij te dragen tot een efficiënte en transparante interne markt voor visserij- en aquacultuurproducten;
• Rekening te houden met de belangen van consumenten en producenten;
• De kustvisserij te stimuleren (socio-economisch aspect);
• Coherentie met de EU-milieuwetgeving (Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2008/56/EG) p.85) te bewerkstelligen alsook een 

ecosysteemgerichte benadering toe te passen.

Officiële verwijzing Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking 
van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 
2004/585/EG van de Raad   

Relevante data Document 11/12/2013

Publicatie 28/12/2013

Inwerkingtreding 1/01/2014

Vervaldag 31/12/2022 (heroverweging)

Beleidsniveau Europees

Type instrument Verordening

Geografisch bereik EU-lidstaten - communautaire wateren

Europees aanspreekpunt Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE)

Bevoegde instantie in België Vlaamse overheid; beleidsdomein Landbouw en Visserij

Verordening gemeenschappelijk 
visserijbeleid

98


