
Belgische Visserij 
in 2021
Welkom op dit info-moment



Agenda

Nieuwjaarsbrief
Quotaverdeling 2021
Andere aspecten
Vragen

Brexit
Situatie vandaag
In geval van deal 
Vragen

Afronden



Quotaverdeling 
2021 



Tot stand komen quota: 

Jaarlijkse vergadering quotacommissie vastleggen Visplan 3/12
Aantrekkelijker maken van de Noordzee: verhoogde 
vangstmogelijkheden voor tong en kabeljauw.
Rekening houden met fly-shooters: voorbehouden van makreel 
quotum voor zegenvissers.
Optimale regeling voor Bristolkanaal voor KVS 

Wetenschappelijke adviezen gekend
Verdeling tussen VK en EU: onbekend 
Voorstel Europese commissie: Roll- over 25%

Zelfde quota als 2020 nemen, maar voor eerste drie maanden
Op die manier continuïteit garanderen voor vissen in EU wateren
Tijdens eerste drie maanden moeten quota voor 2021 definitief 
worden vastgelegd

Aan te vullen met overdracht quota 2020 
Overdracht quota 2020 (TAC LO) aangevraagd door minister bij 
commissie



Quota 2021
Liggen dus vast tot eind maart 2021
Enkel dat is door Europese wetgeving geregeld

Alle toegekende quota – per gebied - per segment is voor de eerste 
drie maanden. 
De toewijsperiodes voor KVS/GVS blijven wel van toepassing

Na 31 maart zal voor GVS 3 maanden quota bepaald worden tot eind 
juni
Na 31 maart zal voor KVS 7 maanden quota bepaald worden tot eind 
oktober 

Kleine hoeveelheden:  Enkel eerste drie maanden.
Quotacommissie komt tussentijds opnieuw samen

Quotaruilen: gewacht met mogelijke ruilen tot er definitieve quota 
bepaald zijn voor 2021

Alle lidstaten kampen met deze problematiek



Vervolg 2021

Ondertussen zullen gevolgen BREXIT duidelijk worden
Oefening van december opnieuw, maar nu met verdeling VK- EU 
wel bekend
Nieuwe Visserij-raad reeds aangekondigd
Op nader te bepalen datum

Dan ook nieuwe versie Ministerieel Besluit
Dan ook nieuwe versie ‘nieuwjaarsbrief’

Noorse zone: Ook Noorwegen wacht onderhandelingen VK –EU af. 
Uitsturen vismachtigingen Noorse zone – kan pas na duidelijkheid 
toegang Noorse zone. 



Specifieke elementen

Vismachtigingen: 
VIIe: Worden onder normale omstandigheden verder opgenomen 
doorheen het jaar 
Vismachtiging Bristol kanaal: geïnteresseerden kunnen zich wel al 
voor het hele jaar inschrijven
Datum inschrijving 21/01 – in de hoop meer definitief getal  dan te 
weten

Op basis van wetenschappelijk advies wordt de vangst van roggen 
beperkt tot: 

Blonde Rog (RJH)
Stekelrog (RJC)
Gevlekte rog (RJM)
Andere soorten: levend terug overboord zetten



Aandachtspunten



Correct invullen van gegevens

Gebruik de correcte logboekcode
Voor rog: specifieke code (RJC/RJH/RJM) ipv RJX  
DIS: 

Discards van soorten die niet onder LO vallen
Legale discards – vb. hoge overleving schol
Andere soorten rog met specifieke code (RJE, RJI, RJU, …)

DM:
Specifieke code voor discards van onder LO vallen maar waar de-
minimis regel wordt op toegepast (percentage van de jaarlijkse 
vangsten)

Volledig, correct en tijdig invullen van PNO en LAN
Transportdocumenten invullen en doorsturen

Werking elektronisch logboek
https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/visserij-afspraken-rond-
elektronisch-logboek



Traceerbaarheid

Verhoogde aandacht door Europa
In het kader van de traceerbaarheid van visserijproducten dienen alle 
kisten (bennen) duidelijk te worden voorzien van de volgende 
identificatiegegevens (art. 58.5 van Reg (EU) 1224/2009): 

Identificatienummer van elke partij
Extern registratienummer van het vaartuig
FAO – drielettercode van de vissoort
Datum van de vangsten
De hoeveelheden van iedere soort in kilogram nettogewicht

RVB van PO heeft gisteren besloten om hier aanpak rond uit te 
werken. 



Vragen 

Vragen die niet onmiddellijk beantwoord kunnen worden, worden 
genoteerd – het antwoord volgt later. 



Brexit



Politieke onderhandeling gaat onverminderd 
door

Minister vecht voor de sector
Europese onderhandelaars beseffen volop het belang van de sector
Andere lidstaten staan achter de visserijlanden
Er is volop steun van de politieke overheid 

Ongerustheid – onzekerheid

Laatste stand van zaken door directeur Rederscentrale

Hou het hoofd koel



DEAL OF NO-DEAL

De toegang tot de Britse wateren momenteel wordt onderhandeld 
of betwist en dat zolang dit niet uitgeklaard is, bestaat de 
mogelijkheid dat Belgische vissersvaartuigen de toegang tot de 
Britse wateren worden ontzegd. 

Bij deal komen er afspraken rond die toegang

Bij no-deal zal het niet toegankelijk zijn van de Britse wateren 
worden aangevochten (Privilegie der Visscherie) 

.



Wat op 1 januari 2021 en de volgende dagen?

Bij No-deal: 
Enkel vissen in EU-wateren
Enkel aanlanden in EU-havens: België, Ierland en Frankrijk

Bij Deal
Moet geratificeerd worden door Europees parlement
Inhoud moet bestudeerd worden
Uitklaring en verdere informatie nodig
Praktische implicaties  en hun gevolgen: niet meer volledig 
operationeel tegen 1/01/2021



In geval van DEAL
Wat we nu al weten m.b.t. de praktische implicaties



OPGELET

Al wat volgt, is onder voorbehoud van wijziging

We willen jullie informeren over wat weten, ook al is nog lang niet 
alles duidelijk. 

Er komt weinig tot geen info van Britse Overheid

We geven ook info die tot bevoegdheid van andere diensten horen

Informatie zal stelselmatig verder groeien: kijk op onze website.

. 



Vismachtiging

Britse overheid wenst de toegang afhankelijk te maken van een 
vismachtiging

Wordt door Europese commissie aangevraagd voor alle betrokken 
lidstaten

Voor alle Belgische vaartuigen die actief zijn in Britse wateren is 
dat reeds aangevraagd.

Machtiging moet nu van Britse Overheid komen. 



Douane en voedselveiligheid

Vis door Belgisch vaartuig gevangen in EEZ VK: heeft douane 
status EU mits

Gegevens visserijlogboek
Gegevens VMS – volgsysteem
Aangifte van aanlanding (?)

Vis die komt uit territoriale wateren van VK: heeft douane status 
VK – maakt een verschil.



Een voorbeeld

Vis gevangen door Belgisch vaartuig in UK Exclusief economische 
zone aangeland in Milford

Volgende documenten klaarhouden voor Britse douane
Gegevens visserijlogboek
Gegevens VMS – volgsysteem
Geen invoerformaliteiten

Wordt afgestempeld door Britse douane
Britse formulieren ihkv voedselveiligheid? 
Bij aankomst in Frankrijk: 

Aanmelden in Traces NT
gezondheidscertificaat nodig

Voor transport Calais – Zeebrugge: T1 document van douane nodig

Naar mate het duidelijker wordt – alle situaties in voorbeeld 
uitwerken via website.



IUU - regelgeving

De handel in vis en visserijproducten die afkomstig zijn van IUU-
visserij is binnen de EU verboden.
Daarom moeten vaartuigen van derde landen die vis aanlanden in 
Europa een vangstcertificaat kunnen voorleggen, dat door de 
vlaggenstaat gecertificeerd wordt. 

Britse Overheid heeft deze wetgeving overgenomen. 
Vangsten door de Belgische visserij in het VK aan land worden 
gebracht hebben gecertificeerd vangstcertificaat nodig
Vangstcertificaat (sjabloon: zie website) moet met kopie 
elektronisch logboek overgemaakt worden aan 
IUU@lv.vlaanderen.be
Wordt door Belgische FMC gecertificeerd en terug bezorgd
Nog 100% te checken of dit ook geldt op vangst in doorvoer naar 
België



NEAFC

North West Atlantic Fisheries Organisation
Zowel EU als VK zijn verdragspartners

NEAFC partners hebben toegewezen havens dat de vaartuigen 
toelaat om vangsten van buitenlandse vaartuigen (van andere 
NEAFC partners) aan te landen of over te laden uit de ‘Convention
Area’. 

Grote gelijkenissen met IUU regelgeving, maar tussen andere 
partners en staat er volledig los van





NEAFC

Belgische vaartuigen dienen in VK aan te landen in NEAFC Havens

Op 22 december bevestiging gekregen dat Newlyn en Milford Haven 
aangeduid zijn als NEAFC Haven.
Aanmelding van vangst zal via elektronisch systeem verlopen
Moet door de vlaggenstaat gefiatteerd worden
Is voor Belgische visserijsector nieuw systeem

Meer gedetailleerde info hieromtrent volgt begin januari.



Welke havens zijn toegankelijk?

Bij No – deal: Belgische, Ierse en Franse havens

Bij Deal
Aanlanden in Belgische, Ierse en Franse havens zorgt voor het minst 
formaliteiten. Aanlanden in Belgische en Franse havens vermijdt 
moeilijk transport over land.
Aanlanden in Britse havens begin januari niet mogelijk
Aanlanden in Britse havens vb. Milford en Newlyn lijkt op termijn 
terug mogelijk te worden nav IUU-regelgeving, en in orde maken 
NEAFC formaliteiten. (voorzichtig optimistisch) 



Vragen? 



Wat bekend is, werd hier gecommuniceerd

Ongetwijfeld nog veel vragen en onduidelijkheden

Vragen worden gebundeld door Rederscentrale

Kunnen via hun kanalen ook gebundeld antwoord geven – waar 
mogelijk

Vragen kunnen gesteld worden via zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Antwoord zal komen wanneer beschikbaar, waarschijnlijk pas 
vanaf 4 januari 2021. 



Dienst Visserij contacteren

Zeevisserij@lv.vlaanderen.be

Vlotst toegankelijk in corona-tijden

Algemeen nummer: 050/24 83 40 of gsm: 0471/886 664.



Vrolijk Kerstfeest 
& 

Beste Wensen voor 2021! 


