
Goedemiddag,

In mijn functie van voorzitter PFA ben ik verantwoordelijk voor pelagische visserij, waaronder het 
onderhouden van contact met externe stakeholders. PFA is ingeschreven in het Europees lobby 
transparantieregister. Het dagboek decemberraad wordt jaarlijks opgenomen in het belangrijkste 
Nederlandse Visserijvakblad, dat tevens dient als verenigingsorgaan van de Nederlandse visserij-
organisaties, waarvan de PFA er een is.  Het doel van dit dagboek is om in alle transparantie en 
openheid ontwikkelingen in Brussel voor vissers inzichtelijk te maken. 

Visserijbeleid is een van de meest complexe Europese beleidsdossiers met een heel hoog technisch 
gehalte, en wat bovendien een heel dynamische beleidsterrein is. Dit laatste komt uiteraard mede 
doordat visbestanden van jaar tot jaar qua grootte fluctueren en dus ieder jaar beheerstechnische 
aanpassingen nodig zijn. Het technische karakter schuilt in de wetenschappelijke kennis van 
bestanden en de beheermaatregelen aangaande die bestanden als wel in gedetailleerde kennis van 
de specifieke visserijen die op deze bestanden vissen. Tijdens de decemberraad dient in zeer korte 
tijd over een breed scala aan technisch ingewikkelde onderwerpen die de visserijsector rechtstreeks
raken een besluit genomen te worden. Het spreekt voor zich dat daarover nauw contact bestaat met 
het ministerie van EZ. Inhoudelijk advies is conform advies van de pelagische adviesraad (Pelagic 
AC), waarin sector en NGO’s gezamenlijk standpunten innemen gebaseerd op wetenschappelijke 
adviezen (zie ook www.pelagic-ac.org ).
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Aan: Gerard van Balsfoort
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Geachte Heer Van Balsfoort,

Ik werk voor de NGO Corporate Europe Observatory, een organisatie die onderzoek doet naar de 
invloed die bedrijven en hun lobby-organisaties uitoefenen op de besluitvormingsprocessen in de 
EU, en daar campagne rond voert:   http://corporateeurope.org/

Ik zou u een paar vragen willen stellen over de foto 
https://twitter.com/VisNed/status/808805768283746307 die in december 2016 op Twitter verscheen.
U staat hierop afgebeeld met een aantal collega’s in het gebouw van de Europese Raad in Brussel, 
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tijdens de Raadsonderhandelingen over de toewijzing van de jaarlijkse visquota. 

Ik zou het zeer op prijs stellen als u zo spoedig mogelijk, en voor dinsdag 18 april 12u, zou kunnen 
antwoorden.

 Klopt het dat u op deze foto afgebeeld staat?
 Met welke vorm van accreditatie heeft u die dag toegang verkregen tot het Raadsgebouw?
 Als het een perskaart was, welke media-organisatie vertegenwoordigde u en welke artikelen 

schreef u naar aanleiding van dit bezoek? 
 U bent ook actief als lobbyist van de visserij-industrie, inclusief Pelagic Freezer-trawler 

Association en Europeche. Welke lobby-activiteiten ondernam u richting ministers of 
ambtenaren, terwijl u toen in het Raadsgebouw was? 

 Hoe reageert u op mijn stelling dat het geheel ongepast is dat personen die senior posities 
innemen binnen een lobby-organisatie, toegang verkrijgen tot de Europese Raad met behulp 
van een perskaart, met name op een moment dat er gevoelige onderhandelingen plaatsvinden
die van groot belang zijn voor deze lobby-organisatie? 

 Heeft u nog andere opmerkingen die u wilt maken naar aanleiding van deze zaak? 

Ik wil u bij voorbaat bedanken voor uw tijd en zie uit naar uw reactie, 

Hoogachtend,

Vicky Cann 

-- 

Vicky Cann

Lobbycracy campaigner 

Corporate Europe Observatory


