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 nVWA,  december 2011 
 

 

Algemene ERS gebruikers informatie   nr. 2011/ 01 
 

De E-logboek rapportageverplicht ing is gebaseerd op het volgen van visserijact iviteiten die door een  

vissersvaartuig plaatsvindt.  Elke visact iviteit  wordt vervolgens gerapporteerd door middel van een e-bericht. 

 

Vlagstaatprincipe 
Binnen de Europese Unie is het vlagstaat principe van toepassing. Dit betekent dat alle Nederlandse 

vaartuigen waarop een E-logboek verplicht ing rust en die, waar ook ter wereld, visserijact iviteiten uitvoeren, 

dit middels e-berichten rapporteren aan de Nederlandse autoriteiten.  

 

Overeenkomstig de EU verplicht ing zijn er een 3 tal e-berichten die de Nederlandse autoriteit  na ontvangst 

onmiddellijk zal doorzetten naar de aangewezen EU lidstaat autoriteiten. Dit betreft de berichten: 

 

1. NLPRN  wanneer het een pre-notif icat ion betreft voor het binnenkomen van een haven dat gelegen 

is in een andere  EU lidstaat, dus buiten Nederland. 

2. NLLAN,  indien de vis is aangeland in een haven dat gelegen is in een andere  EU lidstaat dus buiten 

Nederland. 

3. Overname en overlading waarbij een NLD vaartuig en een vaartuig met de vlag van een  andere EU 

Lidstaat of Noorwegen 

Daarnaast is de Nederlandse autoriteit verplicht om verkoopgegevens van buitenlandse EU vaartuigen in 

Nederland direct door te geleiden naar de vlagstaat van het verkopende vaartuig. 

 

Verzenden van E-berichten 
Indien een bericht is verzonden door de schipper, moet eerst een antwoordt (retour) bericht zijn 

ontvangen alvorens de schipper een volgend bericht verstuurd. 

 

Lijst met berichtcodes: 
Voor het electronisch kunnen verzenden van berichten zijn er berichttypen gedefinieerd wat inhoudt dat elk 

type zijn unieke boodschap bevat.  In dit gebruik kennen we element typen zoals bijvoorbeeld de NLDEP  Elke 

berichttype bevat weer unieke attributen om onderliggende boodschappen te definiëren, zoals bijvoorbeeld 

binnen het NLDEP: de DA (datum en TI (t ijd). 

Elk bericht kent haar begin type,  nl de NLERS waarin opgenomen het attribuut NFR wat de afzender 

ident if iceert.  

Voor U als schipper is dit reeds opgenomen in de software van de aanbieders het NLD  E-logboek dat is 

ontwikkeld aan de hand van de door NLD gestelde voorwaarden  

 

Verplichte meldingen zijn: 
NLDEP  De vertrekmelding die men verplicht is te doen bij het uitvaren van een haven 

NLFAR Het dagelijkse visserijact iviteiten bericht dat éénmaal per dag vóór 2400 uur moet worden 

verzonden 

NLEOF Het bericht van de schipper dat de visserijact iviteiten stoppen. 

NLPRN Het bericht van de vooraankondiging voor het binnenlopen van een haven, moet gedaan 

worden 4 uur vóór het binnenlopen van de haven. 

          

Deze genoemde berichten kunnen worden gecorrigeerd met een  NLCOR bericht.  Dit is een  

bericht waarmee het een in het correct iebericht aangegeven  eerdere bericht wordt vervangen. 

 

NLRTP Het bericht van terugkeer in de haven dat moet worden ingezonden vóór het daadwerkelijk 

binnenkomen van de haven. Met een onderliggende code (16) geeft U aan dat de vis wordt 

aangeland. 

  

Ná het versturen van een NLRTP met als doel aanlanden van de vis,  is het niet meer 
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mogelijk een NLCOR bericht in te sturen op berichten die zijn verzonden vóór de NLRTP 
   

NLLAN Het bericht van de definit ieve vangstopgave afkomstig van de kapitein of zijn gemachtigde. 

 

Meldingen die verplicht indien zijn (op basis van een wettelijk voorschrift) zijn: 
 
NLCOE Een binnenkomst bericht voor het binnengaan van een bestandsherstelgebied of in de Westelijke  

Wateren (zone / gebied) wijziging) 
NLCOX  Een bericht bij het verlaten van een bestandsherstelgebied of in de Westelijke  Wateren (zone / 

gebied) wijziging) 
NLDIS Bij  het overboord zetten van vis, discards. 

NLINS Bij inspectie aan boord gedurende de visreis  
NLRLC  Bij opslag van vis op zee in   netten, kooien ed. (relocation) 

NLSPN Dit bericht geeft aan het vissersvaartuig waarmee in span gevist is. 

NLTRA Bij een overladingsaangifte (veelal alleen vriestrawlers) 

 

In het aanbieden van de verkoopberichten die via afslagen en kopers binnenkomen en in de overname 

berichten zijn de volgende codes ingebruik. 

 

NLSAL verkoopbericht 

NLSLI aangifte van verkoop 

NLSRC aangifte bron 

NLCSS aangifte verkochte part ij 

NLTLI aangifte overname 

NLCST aangifte van overgenomen part ij 

NLBAB buitenlandse aanbieder 

NLBKP aangifte Buitenlandse koper van visproducten 

 

 

 

De volgorde van deze berichten wordt op de volgende bladzijde nader toegelicht. Ook is daar de volgorde 

beschreven voor het vissen in Noorse wateren 
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Volgorde van E-Berichten 

Vertrek bericht (NLDEP) 
Te verzenden op moment van vertrek uit een haven 

Mee te geven informatie: 

 Datum en t ijd vertrek 

 Haven vertrek 

 Soort reis (vissen, wachtschip, overstomen etc) 

 Indien soort reis visreis dan vistuigen aanboord  opgeven 

 \Maaswijdte van de vistuigen 

 Vis die aanboord gebleven is 

 

Dagelijkse visactiviteit(en) bericht (NLFAR) 
Een maal per dag versturen voor 00:00 uur. 

Mee te geven informatie: 

 Datum van de visact iviteiten (dit is voldoende als er die dag gestoomd wordt) 

 Gebruikt vistuig en maaswijdte 

 De gevangen vis (in kilo’s levend gewicht en indien er vis gevangen is) 

 Gebied, zone en stat ist isch vak waar gevist is 

 

(Indien er gevist wordt in Noorse wateren dan moet in plaats van de NLFAR  een NLDCA verzonden worden. 

Indien op een dag zowel in de Noorse als in de EU wateren gevist wordt dan voor beide gebieden een 

dagelijkse visact iviteiten bericht versturen. Zie verder onder het kopje vissen in Noorse wateren) 

 

********* Indien van toepassing: 
 

 Als voorbeeld: U bent vissende in gebied IV en wilt gaan vissen in gebied VII,  dan stuurt u een  entry, het 

NLCOE bericht, voor dat u het gebied VII binnengaat. 

 Verlaat U het gebied VII om weer gebied IV binnen te gaan dan stuurt u een vertrek (exit), het   NLCOX 

bericht. 

Binnenvaren gebied bericht (NLCOE) 
Versturen 4 uur voor dat men het gebied binnenvaart. 

Mee te geven informatie: 

 Vermoedelijke Datum en t ijd binnenvaren gebied 

 Gebied dat men binnen vaart 

 De gevangen vis, naar soort en kilogram, waarmee men het gebied verlaat 
 

Uitvaren/Verlaten gebied bericht (NLCOX)  
Versturen om het moment van verlaten van een gebied. 

Mee te geven informatie: 

 Datum en t ijd van verlaten 

 Posit ie waar het vissersvaartuig zich bevind op moment van verlaten gebied 

 Gebied dat men verlaat 

 De gevangen vis, naar soort en kilogram, waarmee men het gebied verlaat 

       ******************************* 
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Vervolgens moet men opgeven wanneer men stopt met vissen doormiddel van een Stoppen met vissen 

bericht. 

Stoppen met vissen bericht (NLEOF) 
Versturen op het moment dat men stopt met vissen. 

Mee te geven informatie: 

 Datum en t ijd stoppen met vissen. 

 

4 uur voordat men een haven binnen vaart om de vangst aan te landen moet men een vooraankondiging 

binnen varen haven bericht verzenden. Dit bericht kan voor of na het stoppen met vissen bericht verstuurd 

worden. Afhankelijk van de act iviteiten op het vissersvaartuig en het gebied waar men vist. (ver op de 

Noordzee of vlak onder de kust en afhankelijk van de t ijd die men nodig heeft om de haven te bereiken) 

Vooraankondiging binnen varen haven bericht (NLPRN)  
Versturen 4 uur voor dat men een haven binnen vaart om de vangst aan te landen. 

Mee te geven informatie: 

 Vermoedelijke Datum en t ijd van binnenvaren 

 Haven  

 De vangst aan boord, naar soort en kilogram.   

 

Indien er in de kustwateren wordt gevist is het verplicht om t ijdig – 4 uren - een pre-notif icat ions, (NLPRN) de 

vooraankondiging voor het binnenkomen in een haven, te zenden.   

De prakt ijk leert dat gelet de afstand tot de haven er vaak nog visact iviteiten gaande zijn. Ook dit wordt door 

de elektronische berichtgeving mogelijk gemaakt.  

In zo’n geval kan de schipper een  

 NLPRN bericht zenden, 4 uren voor terugkeer waarin slechts de dan aanboord zijnde vangst gemeld 

wordt.  

 Daarna een NLEOF bericht bij beëindiging van de visserijact iviteiten en vervolgens  

 een NLFAR bericht om zijn aanvullende vangst te verantwoorden.  Direct daarna  

 een NLCOR bericht dat het eerder verzonden NLRTP bericht corrigeert  

 

 

Als laatste in een visreis verstuurt men een bericht terugkomst in haven. (RTP) 

Binnenvaren haven bericht (NLRTP)  
Versturen om het moment van binnenvaren haven. 

Mee te geven informatie: 

 Datum en t ijd van binnenvaren 

 Haven 

 Reden voorterugkeer in haven 

 

Indien men een haven moet binnen varen voor een andere reden dan aanlanden van de vangst dan wordt een 

visreis niet afgesloten en hoeft men ook geen vooraankondiging terugkeer naar haven in te sturen. 

Bijvoorbeeld als men een ziek bemanningslid van boord wil halen of moet schuilen voor een storm. 

Na dat het bericht terugkeer in haven met reden “ aanlanden vangst’”  door de nVWA in goede orde is 

ontvangen kan de kapitein geen correct ies op eerder verzonden berichten voor de visreis versturen. Deze 

worden door de nVWA niet geaccepteerd. 

Mocht men terug gekeerd zijn in een haven om een andere reden (bv schuilen voor slecht weer) dan aanlanden 

vangst en besluiten om de vangst toch aan te landen omdat bv het slechte weer te lang aanhoud dan kan men 

een correct ie op het  bericht terugkeer in haven versturen met als nieuwe reden “ aanlanden vangst” . In dat 

geval wordt de visreis door de nVWA wel afgesloten. 

 

 

 



 5 van 9 

 

 

Na het aanlanden van de vangst moet men nog een aanlandingsbericht versturen. Dit moet maximaal 2 

werkdagen (48 uur na aanlanden) na het daadwerkelijke aanlanden verstuurd worden.  

Aanlanding bericht (NLLAN)  
Versturen maximaal 2 werkdagen (48 uur na aanlanden)  na daadwerkelijke aanlanden. 

Mee te geven informatie: 

 Datum en t ijd van aanlanden. (liefst zelfde datum en t ijd als terugkeer in haven) 

 Code voor de persoon die de aanlanding opgeeft (kapitein, gevolmachtigde of agent) 

 De aangelande vangst per vissoort, per gebied en  zone (dus niet per stat ist isch vak) per 
aanbiedingsvorm en per staat. Inclusief de verpakking (meestal plast ic kratten) het aantal 
verpakkingen en het gemiddelde gewicht per verpakking.  
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 Vissen in Noorse wateren 

Onderstaande berichten zijn van toepassing indien men in Noorse wateren wil gaan 
vissen of vissende is. 
 

Vóór dat men de Noorse wateren kan binnen varen moet men 4 uur voor het geplande t ijdst ip van binnen 

varen een vooraankondiging versturen. 

Vooraankondiging binnen varen Noorse wateren bericht (NLCPX) 
Versturen 4 uur voor binnen varen gebied. 

Mee te geven informatie: 

 Vermoedelijke Datum en t ijd binnenvaren 

 Doelvissoort waarop men voornamelijk wil gaan vissen 

 Posit ie waar het vissersvaartuig zich bevind op moment van verlaten gebied 

 Gebied dat men verlaat 

 De gevangen vis waarmee men het gebied binnenvaart 

 

Dit bericht wordt door de nVWA als een COE doorgestuurd naar de Noorse autoriteiten. 

 

 

Gedurende de t ijd dat men in de Noorse wateren vist moet men dus een NLDCA of te wel een gedetailleerde 

opgave van de visact iviteiten verzenden 

Dagelijkse visactiviteit(en) bericht Noorse wateren (NLDCA) 
Een maal per dag versturen voor 00:00 uur. 

Mee te geven informatie: 

 Datum van de visact iviteiten (dit is voldoende als er die dag gestoomd wordt) 

 Iedere trek op een dag moet opgegeven worden: 
 Start datum en t ijd en posit ie van een trek 
 Gebruikte vistuig en maaswijdte 
 Eind datum en t ijd van een trek 
 De in de trek gevangen vis (in kilo’s levend gewicht en indien er vis gevangen is) 
 Gebied, zone en stat ist isch vak waar t ijdens de trek gevist is 

 

Dit bericht wordt door de nVWA doorgestuurd als een DCA naar de Noorse autoriteiten 

 

 

Vóór het verlaten van de Noorse wateren moeten de volgende berichten verstuurd worden: 
 Naderen controle punt bericht (NLCON) 

 Vooraankondiging verlaten Noorse wateren bericht (NLCPX) 
 
 

Naderen controlepunt Noorse wateren bericht (NLCON) 
Versturen 4 uur voor dat men het gebied verlaat. 

Mee te geven informatie: 

 Vermoedelijke Datum en t ijd waarop men het controlepunt aankomt 

 Code voor het controlepunt 

 Vermoedelijke posit ie in het controlepunt 

 

Dit bericht wordt door de nVWA doorgestuurd naar de Noorse autoriteiten 
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Vooraankondiging verlaten Noorse wateren bericht (NLCPX) 
Versturen 4 uur voor dat men het gebied verlaat. 

Mee te geven informatie: 

 Vermoedelijke Datum en t ijd verlaten gebied 

 Gebied dat men verlaat 

 

Dit bericht wordt door de nVWA als een COX doorgestuurd naar de Noorse autoriteiten. 
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Belangrijke informatie: 
 

1. Als U een bericht verzendt krijgt U van ons een retourbericht waaruit blijkt of uw ingezonden bericht 

correct is geweest of niet. Als U ziet dat het eerdere bericht onjuist is verklaard moet U een nieuw 

bericht inzenden.  Een door ons ERS systeem afgekeurd bericht wordt juridisch bezien een niet 

gezonden bericht te zijn.   

 Niet reageren op een afwijzend retourbericht  is sterk af te raden.  U loopt daarmee  het 

risico dat u een overtreding begaat, U hebt nl een meldingsplicht van de act iviteit. 

 

2. Elk ontvangen bericht  van NLDEP tot en met de NLRTP, telt voor ons mee in de samenstelling van 

uw visreis. De gegevens over o.a. de tuigen en gevangen hoeveelheid vis naar soort, kg en 

vangstgebied  worden door ons ERS systeem vastgelegd en vormen te samen de basis voor de 

vangstregistrat ie en dus quotamanagement in VIRIS. 

 Correcte berichten zijn daarvoor essentieel. 

 

 Indien U bijvoorbeeld een NLFAR  instuurt met de vangst van een hoeveelheid van 800 kg  schol 

dat wordt geaccepteerd door ons ERS, en u wilt later dit corrigeren naar 900 kg ;  dan moet U een 

NLCOR voor dit eerdere  NLFAR bericht insturen.    Stuurt U echter maar  een nieuwe NLFAR dat wordt 

geaccepteerd door ons ERS, waarin u de 900 kg schol  vermeldt dan zal ons ERS systeem dit 

automatisch verwerken zodat u in totaal dan 1.700   kg schol heb gevangen in VIRIS i.p.v. de bedoelde 

900 kg schol.   Dit risico is voor u zoals  nader omschreven onder punt 4   

 

3. Melden van zonewijzigingen 

 Het verplicht melden van zonewijzigingen moet echter nog wel door de schipper gedaan 

 worden naar de desbetreffende autoriteiten van de EU Lidstaat, náást het E-bericht  (NLCOE en 

NLCOX) dat wordt ingestuurd. In de nabije toekomst wordt voorzien dit ook  via het Vlagstaat principe te 

laten verlopen 

 

4. Als kapitein moet U geregistreerd zijn om daarmee een geautoriseerd persoon te zijn die E-berichten 

mag insturen.   Deze registrat ie vindt plaats door de beleidsdirect ie Visserij, AKV.  Het nVWA ERS 

kernteam heeft daartoe formulieren beschikbaar ingeval U nog niet geregistreerd bent.  

 

5. U wordt door leden van het kernteam ERS begeleid in de eerste weken dat u het E-logboek gaat 

gebruiken.  Dit is de zg pre-product ie fase waarbij u ook het papierenlogboek nog bijhoud.  

Gedurende deze fase worden al uw berichten gevolgd en gecontroleerd en wordt daarover met u 

contact gehouden per email of telefoon.  Nadat u bericht hebt gekregen dat U wordt vrijgesteld van 

het papieren logboek vervalt onzerzijds de directe controle op uw berichten. De risico’s  zoals 

omschreven onder punt 2 zijn dan uw verantwoordelijkheid. 

 

6. Het niet voldoen aan de E-logboek verplicht ingen door kapiteins van ERS plicht ige vaartuigen (l.o.a. 

van 12 meter of meer)  zoals bijv. het niet reageren op afgekeurde berichten, het niet voldoen aan de 

volgordelijkheid van de berichten etc. leidt tot handhavingsmaatregelen onzerzijds.  Daarbij moet U 

niet alleen denken aan een proces-verbaal maar ook aan mogelijke strafpunten voor vaartuig en 

kapitein op basis van de Controleverordening 1224/2009 maar ook mogelijke uitsluit ing van 

visserijact iviteiten vanwege een niet funct ionerend E-logboek faciliteit aan boord. 

 

 

     

 



 9 van 9 

Vraag en antwoordt 
 

 Tijdsvragen: 

 

A. Welke t ijdsaanduiding moet worden gebruikt bij het versturen van berichten vanaf het schip? 

 De t ijd vermelding in de e-berichten wordt uitgedrukt in UTC t ijd. 

 

 

B. Hoe wordt opgave gedaan van aan boord gehouden vis die lopende de visreis de 50 kg overschrijd. 

 Op de dag dat de 50 kg levend gewicht wordt bereikt moet ervan opgave worden gedaan.  Alle kg 

worden dan verantwoordt in het vangstgebied waar u dan zich bevindt. 

 

 

C. Wanneer moet de eerste NLFAR worden verzonden? 

 Op de dag dat uw NLDEP is ontvangen wordt op dezelfde dag vóór 24.00 uur de eerste NLFAR 

ingestuurd.  

 

D. Er zijn Nederlandse vaartuigen die de vis aan boord wegen en aanlanden in Franse havens. De vis wordt 

pas enkele dagen later verkocht.  Wanneer moet het bericht van de definit ieve vangstopgave (NLLAN) 

worden ingediend? 

 

 Het bericht van de definit ieve vangstopgave, de NLLAN,  kan worden ingediend direct nadat de vis is 

aangeland, binnen de wettelijke termijn van 48 uren door de kapitein.  De vis is immers aan boord 

gewogen. Er behoeft niet te worden gewacht op de berichten van de Franse verkopen. 

 

 

 


