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tvkinstructie.nl 
Dat 2023 een jaar van hoop  
en nieuwe kansen mag worden.

EXTRA INGEPLAND 
TUSSEN KERST EN OUD & NIEUW 

Basic Safety Training
start 27 december

Medical First Aid
start 27 december

Medical Care
start 29 december Extra 

ingepland

Deze trainingen geven wij ook  
in de biddagweek start 6 februari

Meld je aan via onze website

Eind 2022 stopt het Team Volans na 4 jaar samenwer-
ken. Dan loopt ook het project ten einde en gaat het 
team van specialisten uit elkaar. Specialisten van Po-
litie, Openbaar Ministerie, Belasting, Douane, NVWA 
en enkele gemeenten.  Ze zaten bepaald niet stil, de 
mensen van Team Volans. We kijken samen terug op 
de activiteiten van de afgelopen 4 jaar.

Visserijnieuws 

In het Visserijnieuws verschenen de afgelopen jaren regel-

matig artikelen van Team Volans. Met informatie voor vissers 

over verschillende onderwerpen rond criminaliteit en maritie-

me smokkel in de visserijsector. De artikelen zijn een belangrij-

ke manier om vissers bewust en weerbaar te maken.

Gastlessen

Jonge vissers leerden in een gastles om de verleiding van 

criminaliteit te weerstaan. De verleiding van snel en makkelijk 

geld verdienen. In een levensechte escaperoom maakten ze 

zelf mee hoe criminelen te werk gaan. Het bracht hen nieuwe 

inzichten en bewustwording. Om beter opgewassen te zijn 

tegen de dreiging van criminaliteit. Team Volans vindt het 

belangrijk dat de lessen op het programma blijven staan van 

visserijscholen. 

Kennisdossier

In het kennisdossier op www.vistikhetmaar.nl staat allerlei 

informatie voor vissers. Maar je vindt er ook alle artikelen van 

Visserijnieuws. Om vissers bewust te maken van de gevaren 

van criminaliteit in de visserij. 

Hoe werkt het? Criminelen proberen met snel geld vis-

sers over te halen om mee te doen aan criminele zaken en 

drugssmokkel. Kun je nog terug als je eenmaal JA hebt gezegd? 

Dat is moeilijk als je eenmaal in verkeerde handen bent geval-

len. Durf je dan alsnog NEE te zeggen? Wat hangt je boven het 

hoofd als je betrapt wordt? Je krijgt misschien een geldboete, 

een celstraf of raakt je vergunning of je schip kwijt. Hoe herken 

je criminaliteit en wat kun je zelf doen om er niet in mee te 

gaan? 

Je leest het in het digitale Kennisdossier, waar Team Volans 

alle informatie voor je bij elkaar zette. 

Meldpilot

De Meldpilot van Team Volans beloont vissers die een mel-

ding maken bij de Kustwacht van een verdachte situatie of een 

verdacht pakket op zee. Leidt de melding tot een drugsvondst? 

Dan krijgt de melder ¤ 1.000. Een melding doe je met het for-

mulier op www.kustwacht.nl/verdacht-pakket-melden/. 

Zo kan de Kustwacht samen met jouw hulp drugssmokkel 

onderscheppen. 

Wegens het succes van de Meldpilot loopt deze nog door 

tot maart 2023. 

Wet Bibob

Team Volans ging in gesprek met vissers en visserijorga-

nisaties over het weerbaar houden van de visserijsector. Met 

de informatie die zij ophaalden gingen de burgemeesters van 

Hollands Kroon en van Velsen naar de verantwoordelijke Mi-

nister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Het doel is dat de visserij onder de Wet Bibob komt te 

vallen. Vissers kunnen dan getoetst worden op integriteit en 

eerlijkheid. Het ministerie wil hier serieus werk van maken en 

kaartte het onderwerp ook aan in Brussel. Met deze wet kan 

een visser de visvergunning kwijtraken wanneer hij of zij mee-

doet aan of betrokken is bij maritieme smokkel.

Komt de visserij in de Wet Bibob, dan draagt dit bij aan de 

weerbaarheid van de sector:

• vissers zijn dan niet langer interessant voor criminelen

• kwetsbare vissers hebben een extra argument om NEE te 

zeggen

• door het Noordzeeakkoord krijgen minder vissers een toe-

gangsbewijs om te vissen. Wie zich eerder inliet met crimi-

naliteit komt dan niet meer in aanmerking

• als de ondermijnende criminaliteit afneemt, verdwijnt ook 

oneerlijke concurrentie tussen vissers onderling

• de visserijsector wordt dan vergelijkbaar met andere secto-

ren

• de controle wordt groter en beter

• als maritieme smokkel en criminaliteit verdwijnen komt dit 

ten goede van het imago van de visserijsector.

Scholingsfonds en coaching 

De beroepsvisserij bestaat voornamelijk uit hardwerkende 

vissers. Zij willen een eerlijke en toekomstbestendige sector. 

Krachtig en weerbaar, met een blijvend inzetbare beroepsbe-

volking. 

Dat is ook het doel van de oprichting van een Scholings-

fonds en coaching voor vissers. Goed opgeleide vissers staan 

immers sterker in hun schoenen. Vissers die dat willen kunnen 

omscholen naar een ander beroep in de sector. Het fonds 

ondersteunt hen daarbij financieel. Met scholing en coaching 

hebben vissers betere kansen en bestaanszekerheid. Het 

maakt hen ook minder kwetsbaar.

Flevoland kende al eerder zo’n scholingsfonds, waar Rijk en 

regio al zo’n 1 miljoen euro in geïnvesteerd hebben, als onder-

deel van de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Team Volans wil 

ook dat Noord-Hollandse vissers aanspraak kunnen maken op 

een scholingsfonds en schreef een verzoek voor financiering 

van zo’n soortgelijk fonds aan LNV en de Provincie Noord-Hol-

land. Team Volans hoopt dat zij samen de handschoen oppak-

ken voor de organisatie van zo’n fonds.

Het werk van 4 jaar Team Volans maakte de visserij weer-

baarder tegen criminele verleidingen. Door belonen van goed 

gedrag. En door samen met de vissers te zoeken naar barrières 

om criminelen te weren. Alles wat Team Volans ontwikkelde 

blijft toegankelijk voor wie er iets mee wil doen. 

Sommige (ontwikkelde en lopende) zaken gaan in 2023 

over naar een nieuw thema Ondermijning. Sommige werk-

zaamheden worden overgenomen door het Maritiem Informa-

tie Knooppunt (MIK-NL) van de Kustwacht, van waaruit ook de 

samenwerking met de sector verder wordt opgepakt.

Tot slot namens Team Volans: bedankt aan alle vissers zonder 

wie dit allemaal nooit gelukt was!

HAARLEM - Dit artikel is gemaakt door team Volans. In team Volans werken specialisten van de politie, het Openbaar Ministerie, Belastingdienst/Dou-
ane, NVWA en enkele visserijgemeenten samen. Volans heeft het doel om de visserijsector weerbaar te maken tegen criminaliteit in het algemeen en 
maritieme smokkel in het bijzonder, tegen geld en druk uit de onderwereld dus. Denk aan drugs, drank, sigaretten, fraude en witwaspraktijken. Vissers 
zijn een doelgroep voor criminele organisaties. De afgelopen twee jaar verscheen periodiek een artikel waarin een aspect hiervan aan bod kwam, nu het 
slotartikel met een overzicht. Zo weet jij hoe je crimineel gedrag kunt herkennen en weet je wat je kunt doen als je iets in je omgeving ziet.

Visserijsector weerbaar maken tegen criminaliteit en maritieme smokkel (8-slot)

Team Volans in vogelvlucht

Onmisbaar 
in de 

visserijsector!

Ook in 2023 brengen wij het 
Visserij Jaarboek weer uit.

Met een breed scala aan 
onderwerpen en informatie!

Daardoor onmisbaar aan 
boord of op kantoor.

RESERVEER NU
UW ADVERTENTIE

IN DIT UNIEKE BOEK

Deadline vrijdag 27 januari 2023

Neem contact op met 
Klaas Post, 06-10662228 of kpost@visserijnieuws.nl


