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Visserijresultaten 2020

De Rederscentrale blikt terug op een uitzonderlijk jaar dat vooral getekend werd door de coronapandemie. Zoals 
vele sectoren werd ook de vissector getroffen door deze crisis. Tijdens de eerste lockdown werd ingespeeld op de 
marktbehoeftes, maar tijdens de tweede lockdownperiode bleek dit veel moeilijker waardoor veel rederijen hun 
omzet flink zagen dalen in de laatste drie maanden van het jaar 2020 ten opzichte van 2019. Ook 2021 kondigt zich 
in ieder geval aan als een overgangsjaar. Ondanks de vele diverse corona-steunmaatregelen die onze regeringen 
uitvaardigden voor zelfstandigen en ondernemers wordt 2021 een jaar waarin onze economie de wonden likt en 
zal moeten zoeken naar herstel.

Tijdens het jaar 2020 werd door de Belgische vloot in totaal 
18.328 ton visproducten aangevoerd voor een totale waarde 
van 74,32 miljoen euro. De gemiddelde prijs bedroeg 4,05 
euro per kilo, wat 14 eurocent lager is dan in het jaar 2019. 

Belgische visveilingen
Algemeen
In 2020 werd in de Belgische visveilingen 12.817 ton vis aan-
gevoerd door Belgische vissersvaartuigen. Deze aanvoer was 
goed voor een omzet van 56,39 miljoen euro. De gemiddel-
de visprijs steeg met 0,12 euro en kwam zo op 4,4 euro/kg. 
De sterk verminderde aanvoer had zijn weerslag op de ge-
realiseerde omzet, waardoor de omzet daalde met 5,5 pro-
cent tegenover het jaar 2019. Tijdens de tweede jaarhelft was 
de dalende omzettendens kenmerkend. De invoering van 
een drie weken durende stilligperiode om vraag en aanbod 
in evenwicht te brengen en het invoeren van de verplichte 
weegplicht in Deense havens sedert 1 april 2020, zijn gebeur-
tenissen met een grote impact op deze tendens.

De grotere beschikbaarheid van tongquota in het Bristolka-
naal en de Ierse Zee zorgde ervoor dat de omzet nagenoeg 
status quo bleef in de eerste jaarhelft t.o.v. dezelfde periode 
in 2019. De aanvoer van bijvangsten was eerder beperkt en 
de besommingen werden dan ook voornamelijk gerealiseerd 
door de tongvangsten.

Langoustines
De langoustinemarkt kreeg harde klappen vanaf het begin 
van de pandemie. De bakermat van deze specifieke markt si-
tueert zich hoofdzakelijk in Nederland en is zeer afhankelijk 
van de export naar de Zuid-Europese landen. De exporthan-
del viel bijna onmiddellijk stil en had in het voorjaar serieuze 
consequenties voor de eurokottervloot die hun weekbesom-
mingen ontoereikend zagen. Binnen de Vlaamse Visveiling 
werd hieraan aandacht besteed om de grotere sorteringen 
aan te trekken op de veilklok. Er werden dan ook wekelijks 
langoustines aangeboden wat de aanvoer bijna deed verdrie-
dubbelen en de omzet deed afklokken op net geen miljoen 
euro. Positieve aan het verhaal is dat de verloren marktpositie 
terug aan interesse heeft bijgewonnen door de regelmatige 
aanvoer op de Vlaamse Visveiling.

Garnaal
De garnaalprijs deed het goed gedurende 2020. De toename 
van de verkoophoeveelheid via de veilklok resulteerde even-
eens in een grotere interesse. Vooral de kustvissers zorgden op 
regelmatige basis voor aanvoer voor verkoop via de veilklok. 

Tong
De aanvoer van tong, de voornaamste doelsoort, kende in 
2020 een stijging van 17% t.o.v. 2019 (2.401 ton). Deze voor-
uitgang kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de toe-
name van de tongquota in de visgebieden 7a en 7fg, de Ierse 
Zee en het Bristolkanaal. Ondanks de stijging van toegekende 
quota blijft een gestructureerde aanpak vanuit de Quotacom-
missie en de overheid noodzakelijk om het gebied open te 
houden gedurende het volledige kalenderjaar.

De tongaanvoer vanuit de Golf van Biskaje werd opnieuw ge-
spreid aangevoerd gedurende de periode juni tot september, 
wat de gemiddelde prijs stabiel hield. Desondanks kunnen 
we dit jaar niet spreken van economisch rendabele resulta-
ten maar eerder van een break-even-situatie in de Golf van 
Biskaje.

De kleinste tongsorteringen kenden gedurende de laatste 
maanden van 2020 een enorme prijsdruk. De grotere aanvoer 
in Nederland vanuit de Noordzee zorgde er mede voor dat 
de kleinste tongsorteringen prijzen noteerden tussen de vier 
en zes euro.

De opbrengst voor tong steeg met 9% tot 28,25 miljoen euro 
terwijl de gemiddelde prijs daalde met 7% tot 11,76 euro/kg. 
De tongaanvoer op de Belgische visveilingen was goed voor 
50% van de totale aanvoerwaarde.

Schol
De scholmarkt doet het nog behoorlijk goed. Vooral de grote-
re sorteringen vonden hun afzet op de Belgische markt. Door 
de mogelijkheid tot handmatig fileren vinden de grotere klas-
sen gemakkelijker hun weg naar de lokale markt, zowel in vis-
winkels, op markten als in supermarkten. Voor de afzet van 
de scholsorteringen ‘drie’ en ‘vier’ zijn we aangewezen op de 
Nederlandse verwerkers. Voor deze bulkproducten zien we 
een achteruitgang in prijszetting, zelfs terwijl de aanvoer met 
bijna de helft terugviel. De coronacrisis speelt hierbij een be-
langrijke rol, maar tevens werd enkele jaren terug voorspeld 
dat de hoogconjunctuur van de prijs voor schol ‘drie’ en ‘vier’ 
niet kon blijven aanhouden.

De gerichte scholvisserij blijft desalniettemin een rendabele 
visserij voor onze Belgische vloot. Vaartuigen die actief wa-
ren gedurende het najaar in de oostelijke Noordzee hebben 
zich ook meer gericht op een variatie van visproducten. Naast 
schol werden ook zeeduivel, tongschar en diverse rondvis-
soorten aangevoerd. De differentiatie van visserij-activiteiten 

Lees verder p. 5
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leidde ertoe dat minder schol door onze Belgische vloot werd 
aangevoerd in 2020 ten opzichte van de voorgaande jaren. 
Deze tendens mag niet geassocieerd worden met een dalend 
visbestand van schol, maar is een gevolg van betere visvang-
sten en de toenemende tongquota in de Westelijke Wate-
ren, waar traditioneel minder schol (bij)gevangen wordt dan 
in de Noordzee. De invoering van de verplichte weegplicht 
in Denemarken, leidde er toe dat vaartuigen die hun visse-
rijactiviteiten in de oostelijke Noordzee beoefenden, vaak 
hun vangsten aanboden op de visveilingen van Thyborøn en 
Hanstholm, vooral voorafgaand aan, maar ook ondanks, de 
inspanningen van de Vlaamse Visveiling die een logistiek plat-
form had opgezet.

Er werd in totaal 2.196 ton schol aangevoerd in de Belgische 
visveilingen in 2020, een daling met 40% t.o.v. 2019. De aan-
voerwaarde daalde met 44% tot 4,86 miljoen euro, de gemid-
delde scholprijs klokte af op 2,21 euro/kg, een daling met 7%. 

Nieuwpoort
De Nieuwpoortse visveiling ontsnapte evenmin aan de sterke 
daling van aanvoer en omzet vorig jaar. Er werd in 2020 door 
de Belgische vloot in Nieuwpoort 335 ton aan visproducten 
aangevoerd, goed voor een totale omzet van 1,27 miljoen 
euro. Naast een viertal trouwe aanvoerders die voornamelijk 
vis en garnaal aanvoeren, kan de Nieuwpoortse visveiling nog 
rekenen op een twintigtal kleinere vaartuigen die onder Ne-
derlandse vlag vooral zeebaars aanvoeren.

De focus ligt nog steeds op de dagverse aanvoer van grijze 
Noordzeegarnaal. In 2020 werd 85 ton garnaal aangevoerd 
wat 24% minder is dan in 2019. Andere populaire vissoorten 
die aangevoerd werden zijn zeekat (40 ton), tong (38 ton) en 
schol (30 ton).

De Nieuwpoorste visveiling zal begin maart 2021 starten met 
infrastructuurwerken om conform de hedendaagse normen 
te kunnen werken. Verder zullen er in de zomer initiatieven 
volgen voor het brede publiek om de aangelande visproduc-
ten in een positief daglicht te stellen.

Buitenlandse visveilingen
In 2020 werd in de buitenlandse visveilingen 5.510 ton vis 
aangevoerd door Belgische vaartuigen. Deze aanvoer was 
goed voor een omzet van 17,93 miljoen euro. De gemiddelde 
prijs daalde met 0,65 euro en kwam zo op 3,25 euro/kg. We 
zagen grote verschuivingen door de verplichte weegplicht 
naar de Deense visveilingen van Thyborøn en Hanstholm 
waarbij 1.828 ton visproducten werden aangevoerd voor een 
waarde van 5,43 miljoen euro.

Er werd 310 ton tong aangevoerd voor een totale waarde van 
3,19 miljoen euro. De gemiddelde tongprijs bedroeg 10,27 
euro/kg. De scholaanvoer die vooral gegenereerd wordt 
vanuit de Noordzee, was goed voor 1.521 ton. De totale op-
brengst bedroeg 3,51 miljoen euro en de gemiddelde schol-
prijs noteerde 2,31 euro/kg. Ook de aanlanding van kabel-
jauw, voornamelijk afkomstig uit de oostelijke Noordzee, was 
goed voor een omzet van 1,13 miljoen euro. De hoofdzakelijk 
directe verkoop van langoustines (467 ton) bracht 1,72 mil-
joen euro op.

Stocks van de voorbije jaren en de coronacrisis hadden een 
serieuze impact op de garnaalhandel in Nederland. De grij-
ze Noordzeegarnaal wordt daar bijna uitsluitend aangevoerd 
voor de pel-industrie. De beperkte pel-capaciteit in Marokko 
zorgde ervoor dat het aanbod van de garnalenhandel gevoe-
lig daalde, waardoor er niet kon beantwoord worden aan de 
vraag van de consument. De beperkte aankoop door de gar-
nalengroothandel maakte het voor de Belgische eurokotters 
opnieuw niet economisch rendabel om de garnaalvisserij te 
beoefenen gedurende de zomermaanden. De garnaalaan-
voer op de buitenlandse visveilingen bleef nagenoeg status 
quo op 277 ton. Daarnaast werd op de Belgische veilingen 
307 ton aangevoerd. De gemiddelde garnaalprijs bedroeg 
3,45 euro per kg (+6%) terwijl er gemiddeld 5,04 euro (+46%) 
geboden werd op de Belgische visveilingen. 

MV ■
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Brexit-akkoord en brexitfonds
Op 1 januari 2021 eindigde na 11 maanden de transitieperiode na het uitstappen van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie. Net voor het ingaan van deze deadline werd nog een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. 
De belangrijkste gevolgen en de huidige stand van zaken voor de visserijsector worden hieronder beschreven. 
Daarnaast staan we even stil bij het brexitfonds. 

Handels- en samenwerkingsakkoord
Op 24 december 2020 sloten de Europese Unie en het 
Verenigd Koninkrijk een handels- en samenwerkingsak-
koord. Dit akkoord garandeert de eerlijke concurrentie en 
streeft wederzijdse samenwerking na. Dit akkoord maakt 
voor de EU en het VK tariefvrije toegang tot elkaars mark-
ten mogelijk, mits bewezen kan worden dat het product 
voldoet aan de oorsprongregels die zijn opgenomen in 
het akkoord. Tevens gelden heel wat sanitaire en fytosa-
nitaire maatregelen (SFS), waarbij elke partij het recht be-

houdt om zelf de voedselveiligheidsstandaarden vast te 
stellen. Dit is ook het geval voor producten van dierlijke 
oorsprong zoals vis. Een ander belangrijk aspect voor het 
logistieke proces zijn de douaneprocedures. Gezien het 
VK voor de EU een ‘derde land’ is geworden, worden dou-
anecontroles ingevoerd. Er gelden dus bijkomende dou-
aneformaliteiten bij in- en uitvoer. Voor visserijproducten 
gelden bijkomende vereisten qua certificaten. Er zal dou-
anefacilitering en samenwerking worden opgezet maar er 
blijft een impact, ook op snel bederfbare verse goederen. 
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De Britse douanecontroles worden gefaseerd ingevoerd 
waarbij vanaf 1  april meer uitgebreide controles mogen 
worden verwacht.

Op 6 januari heeft de Rederscentrale deelgenomen aan 
een webinar met de titel ‘Brexit en de impact op Vlaande-
ren’. Minister-president Jambon gaf daar de mening weer 
dat de EU-onderhandelaars er al het mogelijke hebben uit-
gehaald, maar dat het minder positief is uitgedraaid dan 
gehoopt voor de visserij.

Voor de Vlaamse visserij is op dit moment bijvoorbeeld 
aanlanden in Britse havens nog niet evident gezien er nog 
onduidelijkheid is over de geldende formaliteiten. Die blij-
ken ook verschillend te zijn voor vis gevangen in Europese 
wateren, de Britse exclusieve economische zone (buiten 
de twaalf mijlszone) of de Britse territoriale wateren. In dit 
kader heeft de Rederscentrale voorgesteld om bij aanlan-
ding in Britse havens vrije transit op Britse en EU-bodem 
overeen te komen, zowel voor SFS als douane-aangele-
genheden. Op dit moment ziet de Vlaamse visserij zich 
genoodzaakt om aan te landen in Europese havens. De 
langere stoomtijd als gevolg daarvan, brengt heel wat ex-
tra kosten en verminderde inkomsten met zich mee. De 
Rederscentrale hoopt op de mogelijkheid van het brexit-
fonds om dit te compenseren.

In het visserijgedeelte van het handels- en samenwer-
kingsakkoord wordt voorzien dat voor 5,5 jaar, soms onder 
bijkomende voorwaarden, de toegang van EU-vaartuigen 
tot de Britse wateren wordt vastgelegd. Bij die voorwaar-
den moet er voor de territoriale wateren (binnen de twaalf 
mijlszone) en voor een toelating tot vangen van niet-ge-
quoteerde soorten algemeen, een historische visactiviteit 
van vier jaar aangetoond worden binnen de referentie-
periode 2012-2016. Ook vervangende vissersvaartuigen 
kunnen aanspraak maken op vergunningen als het vervan-
gen vaartuig aan die voorwaarden voldeed. Vergunningen 
voor Britse wateren worden afgeleverd door Britse auto-
riteiten en er wordt een lijst bijgehouden op een website 
van de Britse overheid. Voor de openstaande vragen rond 
deze vergunningen staat Rederscentrale in nauw contact 
met de Dienst Visserij, die via de Europese Commissie ant-
woorden probeert te bekomen van de Britse overheid.

Wat betreft de vangsten wordt in het akkoord een gradu-
ele vermindering van de quota toegepast tot 25% tegen 
2026. Van die 25% wordt iets meer dan de helft reeds ver-
rekend in 2021 en wordt het overige gedeelte geleidelijk 
aan ingevoerd. Het principe van relatieve stabiliteit blijft 
het uitgangspunt. 

Na afloop van de transitieperiode gaan we naar een systeem 
van jaarlijkse consultaties over visserijbeheer en toegang tot 
de gedeelde visserijzones. Indien het VK de afspraken niet 
nakomt, dan beschikt de EU over verschillende hefbomen, 
zoals bijvoorbeeld de intrekking van tariefpreferenties op 
visserijproducten en een schorsing van andere onderdelen 
van het handels- en samenwerkingsakkoord. De maatrege-
len die zouden kunnen toegepast worden zijn verregaand, 
waardoor er de verwachting is dat een stabiele verdeling 
van de visserijmogelijkheden vanaf 2026 een realistische 

optie is. Dit biedt enige gerustheid, maar het is wel zo dat er 
op dit moment nog geen garanties zijn. 

Brexit Adjustment Reserve
Bij de onderhandelingen over de nieuwe Europese meer-
jarenbegroting besloten de staatshoofden en regeringslei-
ders vorige zomer een pot van 5,4 miljard euro opzij te zet-
ten voor de lidstaten die bijzonder hard getroffen worden 
door het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt. Een 
half jaar later ligt een voorstel van Europese Commissie op 
tafel over de verdeling van het geld uit dat fonds, de zo-
genaamde ‘Brexit Adjustment Reserve (BAR)’. Het grootste 
deel, ruim 4,2 miljard euro, wordt in de loop van dit jaar al 
uitgekeerd. De verdeelsleutel houdt onder meer rekening 
met de omvang van de handelsstromen met het Verenigd 
Koninkrijk en het relatieve belang ervan voor de nationale 
economie. Ook de impact op de nationale visserij speelt 
een rol in de verdeelsleutel. België zou aanspraak mogen 
maken op zo’n 200 miljoen euro. Daarvan zou 59 miljoen 
euro voor de visserijsector bestemd zijn. Bij de goedkeu-
ringsprocedure in de Europese Raad en het Europees Par-
lement, wordt voor de visserij wel nog gediscussieerd over 
de impact van het verlies van 25% van de EU-vangstmoge-
lijkheden in Britse wateren.

Vlaanderen bekijkt nu op welke manier die middelen kun-
nen worden verdeeld. Het is wel al duidelijk dat de regel-
geving rond staatssteun in eerste instantie zal aangepast 
moeten worden, anders wordt het niet evident om de mid-
delen te kunnen benutten. De Rederscentrale en de mede 
EUFA-leden hebben dit als belangrijk thema naar voor 
geschoven en ook Vlaams minister bevoegd voor visserij, 
Hilde Crevits, neemt dit mee naar de visserijministerraad. 
Betreffende de verdeling van de middelen vraagt Reders-
centrale aandacht voor het waardeverlies door daling van 
quota. Daarnaast biedt het terugkopen van quota die de 
Britten niet benutten ook mogelijkheden. Andere voor-
stellen zijn steun voor het zoeken naar nieuwe visgronden, 
aangepaste vistuigen, bijkomende kosten inzake douane 
en SFS, extra kosten en verlies van vangsten door moeilijk-
heden om in Britse havens aan te landen.

Tegen eind juni verwacht men de goedkeuring van het BAR 
in het Europees Parlement en de Raad. De allocatie hiervan 
gebeurt in twee rondes. In de eerste ronde gaat het om 
4 miljard, in de tweede ronde (in 2024) om 1 miljard. Deze 
middelen worden in de loop van 2021 beschikbaar ge-
maakt in de vorm van prefinanciering aan de EU-lidstaten. 
Niet-benutte bedragen worden automatisch overgezet 
naar de tweede schijf van 2024, na expliciete vermelding 
van de lidstaat dat er nog extra middelen nodig zijn. De 
inzet van de middelen wordt in de visserijsector bekeken 
op basis van de impact van brexit op bedrijven, producten 
en gemeenschappen. Aan de verdeling van de middelen 
wordt momenteel op verschillende politieke niveaus ge-
werkt. Naast het gevraagde door de Rederscentrale wordt 
in Vlaanderen bekeken hoe VLAIO, FIT en VLAM aanspraak 
kunnen maken op een gedeelte van de middelen. 

SM ■
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De Europese visserijorganisaties
Zoals vaak gerapporteerd in dit informatieblad, volgen de medewerkers van de Rederscentrale diverse thema’s 
op die van belang zijn voor de Vlaamse visserijsector. Op Europees niveau, dragen zij actief bij tot het werk van 
meerdere Europese adviesraden en sector-vertegenwoordigende organisaties. In onderstaand artikel komen de 
werkprogramma’s van deze organisaties aan bod.

EAPO
In de november 2020-editie van dit informatieblad werd reeds 
uitgebreid stilgestaan bij de actiepunten die leden van EAPO, 
waartoe ook Rederscentrale behoort, hadden vastgelegd voor 
het komende werkjaar:

• EU Green deal
 ➜ Farm to Fork-strategie
 ➜ Biodiversiteitsstrategie
 ➜ Ruimtelijke ordening; windmolenparken

• Tac en Quota 2021
• Impact van brexit en de coronacrisis
• Duurzaamheidscertificering
• De nieuwe controleverordening
• Vertegenwoordiging in alle structuren van  

de Markten Adviesraad (MAC)
• Etc.

2021 wordt echter geen gewoon werkjaar, maar een transitie-
periode waarin er erg belangrijke knopen zullen worden door-
gehakt inzake de toekomst van de organisatie. 

Met de lancering van de EU-Green Deal waartoe de Biodiver-
sity- en Farm to Fork-strategieën behoren, staat de Europese 
visserijsector voor enkele grote uitdagingen. Een permanente 
vertegenwoordiging in Brussel was dan ook een onvermijdelij-
ke stap geworden om de Europese beleidszaken verder op te 
volgen. De aanwerving van een Policy Officer en het vertrek van 
de Britse leden zorgde echter voor een financieel onevenwicht 
in de organisatie. 

In navolging hiervan stelde het EAPO-directiecomité (Bureau) 
een actieplan op om na meerdere evaluatierondes een finale 
beslissing te kunnen nemen over de toekomst van de organisa-
tie op de volgende Algemene Vergadering in september 2021.

De EAPO Policy Officer werkte meerdere scenario’s uit varië-
rend van een status quo tot een samensmelting met andere 
industrie-vertegenwoordigende organisaties. Zo werd EUFA 
in 2016 opgericht om de belangen van de Europese visserij-
industrie te verdedigen in het brexit-debat. Vanwege de ge-
lijklopende werkprogramma’s, werkt EAPO ook steeds vaker 
samen met Europêche om als één front naar buiten te treden 
voor specifieke thema’s. Heel wat EAPO- leden zijn echter ook 
aangesloten bij EUFA en/of Europêche. Hieruit is stilaan het 
idee gegroeid dat het misschien voordeliger (zowel financieel 
als voor de werkdruk) zou zijn indien alle partijen de krachten 
zouden bundelen onder één overkoepelende organisatie. 

In het kader hiervan zullen alle EAPO-leden in de maand februari 
en maart de kans krijgen om hun visie kenbaar te maken over alle 
mogelijke scenario’s aan de hand van een questionnaire. Ook Re-
derscentrale zal deelnemen aan deze bevraging. In de volgende 
uitgaves van dit informatieblad zal dan ook op regelmatige basis 
gerapporteerd worden over de verdere ontwikkelingen.

EUFA
Ook nu er een Handels- en Samenwerkingsakkoord is geslo-
ten tussen de EU en het VK, werd het nuttig geacht om deze 
organisatie die werd opgericht om de EU-visserijbelangenn te 
verdedigen wat betreft de brexit, in stand te houden. De imple-
mentatie van het akkoord heeft voor de visserij nog heel wat 
werk voor de boeg, net als mogelijke compensatie voor de ne-
gatieve gevolgen van de brexit. Alhoewel voor de Rederscen-
trale de belangrijkste gesprekpartner over deze onderwerpen 
de Vlaamse overheid is, werd het nuttig bevonden om hierover 
ook regelmatig te overleggen met de Europese collega’s via dit 
specifieke forum.

NWWAC
De North Western Waters Advisory Council, kortweg  
NWWAC, stelt adviezen op inzake visserijmanagement voor de 
ICES-gebieden 5b, 6 en 7. In deze adviesraad zetelen zowel 
vertegenwoordigers uit de Europese visserijsector, ngo’s als-
ook andere stakeholders. Rederscentrale-directeur Emiel Brou-
ckaert is de voorzitter van het NWWAC-Uitvoerend Comité. 

Eén van de voornaamste punten op het NWWAC-programma is 
de voortzetting van het werk inzake de aanlandplicht. Zo zal er 
onder meer gewerkt worden aan de verdere optimalisering van 
de choke identificatie-tool. Er zal tevens verder worden gezocht 
naar eventuele oplossingen voor die visbestanden waarvoor 
de implementatie van de aanlandplicht een uitdaging blijkt. 
Tenslotte zal een specifieke focusgroep de effectiviteit evalue-
ren van de aanlandplicht alsook advies voorzien inzake nauw 
gerelateerde onderwerpen zoals de technische maatregelen. 
Hierbij zal steeds aandacht worden gegeven aan relevant we-
tenschappelijk onderzoek dat kan helpen om de selectiviteit te 
verbeteren en ongewenste bijvangsten te verminderen. 

De NWWAC werkt sinds geruime tijd aan de implementatie 
van het meerjarig beheerplan voor de Westelijke Wateren. In 
het kader hiervan werden er specifieke focusgroepen opge-
richt of bestaan er plannen voor onder meer zeebaars, sint-ja-
cobsschelp, rog, zeekrab, wulk, etc.

Jaarlijks lanceert de Europese Commissie een consultatie inza-
ke de TAC en Quota voor het volgende jaar. Traditiegetrouw zal 
de NWWAC ook in de zomermaanden 2021 wederom een ad-
vies formuleren voor de visserijmogelijkheden, met specifieke 
aandacht voor onder meer de aanlandplicht en de beperking 
van vangsten van knelpuntsoorten. 

Naast deze voornaamste actiepunten op het werkprogramma, 
werken de leden van de NWWAC ook doelgericht verder aan 
een waaier van belangrijke onderwerpen in kleinere focus-
groepen. Zo wordt in de brexit-focusgroep gemonitord wat de 
impact van brexit is op de visserij-activiteiten in de betrokken 
gebieden alsook op de werking van de adviesraad zelf.
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In 2019 lanceerde de Europese Commissie de Green Deal. 
Als gevolg hiervan schenkt de NWWAC in haar werkpro-
gramma aanzienlijk veel aandacht aan de aspecten milieu, 
klimaatverandering, biodiversiteit, zeevervuiling, CO2-uit-
stoot, etc. Verder zijn er nog groepen die werken rond 
controle en handhaving, de aanlandplicht, etc. 

Het volledige werkprogramma kan geraadpleegd worden 
op de website www.nwwac.org.

NSAC
Rederscentrale zetelt tevens in het Uitvoerend Comité van 
de North Sea Advisory Council (NSAC). Deze adviesraad 
brengt stakeholders uit de visserij-industrie en andere be-
langgroepen samen om adviezen op te stellen die betrek-
king hebben tot de Noordzee. Het werkprogramma van 
deze adviesraad loopt grotendeels parallel met die van de 
NWWAC. Desalniettemin worden er enkele andere accen-
ten gelegd. 

De NSAC heeft bijvoorbeeld recentelijk een advies ge-
publiceerd over het thema Remote Electronic Monitoring 
(REM) of elektronisch monitoren op afstand. Met het oog 
op monitoren van discards wordt daarin verwezen naar 
REM, camera’s of automatische beeldherkenning als even-
tueel haalbare opties voor het voldoen aan de controle-
verordening. 

Een belangrijke doelstelling voor de NSAC is om de kloof 
tussen wetenschap en de industrie verder te dichten. Br-
exit zal logischerwijze ook een impact hebben op de wer-
king van de North Sea Advisory Council. Het komende jaar 
zal dit adviesorgaan dan ook verder uitwerken hoe ze een 
constructieve relatie met Noorwegen en het VK kan be-
houden in een post-brexittijdperk. 

Met de Farm to Fork-strategy zet de EU verdere stappen 
richting duurzame voedselketens. De NSAC verwelkomt 
dergelijke initiatieven, maar zal steeds met een kritische blik 
deelnemen aan de respectievelijke consultaties zoals onder 
meer inzake ruimtelijke ordening en windmolenparken. 

Het complete werkprogramma is raadpleegbaar op  
www.nsrac.org.

SWWAC
Ook in de Zuidwestelijke Wateren Adviesraad zetelt de 
Rederscentrale in het Uitvoerend Comité. Door de uitge-
strektheid van dit gebied ligt de focus op Franse, Portu-
gese en Spaanse visserijen, maar omdat ook de Golf van 
Biskaje tot deze regio behoort, moeten ook de Vlaamse 
visserijbelangen (en de Nederlandse quotumbelangen) in 
dit forum verdedigd worden. 

ZB/EB ■

Aandachtspunten van de Rederscentrale
Dit is het maandelijks overzicht van de activiteiten van de medewerkers van de Rederscentrale die niet uitgebreid 
aan bod komen in de andere artikels. Zoals voor alle artikels worden de leden ook voor deze thema’s uitgenodigd 
om het secretariaat te contacteren indien meer informatie over een activiteit is gewenst.

TAC’s en quota 2021
Het jaar is gestart met het toekennen door de EU van een kwart 
van de nationale quota van 2020 voor de meeste visbestanden 
en voor enkele een iets hoger percentage. De brexit was vanzelf-
sprekend de belangrijkste reden voor een atypisch begin van 
een visserij-jaar, maar speelde ook een rol in het ontbreken van 
een akkoord met Noorwegen, dat normaal gezien begin decem-
ber wordt gesloten.

Op 12 januari begonnen de consultaties op trilaterale basis tus-
sen de EU, het VK en Noorwegen rond het vastleggen van de 
maximaal toegestane vangsten (TAC) van visbestanden in de 
Noordzee onder gedeeld beheer. Op dit moment (15 februari) 
ligt deze trilaterale stil omdat over een aantal discussiepunten 
de drie partijen intern overleg blijken nodig te hebben. Dit heeft 
ook zijn impact op twee bilaterale EU-Noorwegen overlegfora, 
de ene over Noordzee-aspecten zonder belang voor het VK,  
de andere over het Skagerrak.

De week na de trilaterale is ook een consultatie EU-Verenigd 
Koninkrijk opgestart over alle gebieden met gedeeld beheer in 
EU- en Britse wateren. Voor de lijst van onderwerpen die daarbij 
dienen besproken te worden, moet de Europese Commissie het 

fiat krijgen van de visserijministerraad. Naast de TAC’s wordt er 
ook gesproken over technische maatregelen, niet-quotasoorten 
en quotatransfers tussen de EU en het VK.

De huidige stand van zaken van deze consultaties zorgt voor on-
duidelijkheid wanneer tot een algemeen akkoord zal worden ge-
komen over de TAC’s en quota 2021.

Werkgroep Opleidingen
Op maandag 18 januari vond een bijeenkomst van de werkgroep 
Opleidingen plaats. Voorgaand op het vorige overlegmoment in 
december werden, in aanwezigheid van Nathalie De Jaeger van 
FOD Mobiliteit, de actiepunten betreffende de aanpak van de 
bemanningsproblematiek besproken. Zo werd onder andere een 
voorstel uitgewerkt voor de herziening van de opleiding ‘stuur-
man’ en een voorstel gelanceerd om observanten toe te laten in 
de visserijsector, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Het is 
de bedoeling om tegen de paasvakantie observanten te kunnen 
laten proeven van de visserijsector aan boord van commercië-
le vissersvaartuigen. Tot slot werd gesproken over het onderwijs 
onder het duaal leren-principe, dat stelselmatig de gekende op-
leidingen binnen ‘leren en werken’ zal vervangen. Ook voor de 
visserijsector zal dus duaal leren geïmplementeerd worden. In 
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samenspraak met de Vlaamse overheid en het Maritiem Instituut 
zal dit de komende maanden verder uitgewerkt worden.

Inter-AC
De Europese Commissie nodigde op 18 januari alle adviesraden 
uit voor een virtueel overleg over het functioneren en de resulta-
ten van het werk van de AC’s. Dit was nog niet in het kader van 
de brexit-gevolgen, maar er werd wel verwezen naar de recente 
commentaren van milieuorganisaties en hun beslissing om geen 
deel meer uit te maken van het ledenbestand van sommige AC’s. 
Er wordt uitgekeken naar de conclusies van de Commissie en de 
gevolgen die ze eraan zullen geven wat de werking betreft.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt door de Commissie 
om hun werkzaamheden rond de implementatie en de herziening 
van de controleverordening toe te lichten. Ook werd gesproken 
over het werkingskader voor gegevensverzameling (DCF), de 
Farm to Fork-, biodiversiteits- en blauwe economie-strategieën. 

NSAC/NWWAC Skates & Rays FG
Op dinsdag 19 januari vond een bijeenkomst plaats van een 
gezamenlijke werkvergadering over rog van de Noordzee en 
Noordwestelijke Wateren Adviesraden. Doelstelling van de werk-
groep is het lanceren van aanbevelingen inzake het toekomstig 
beheer van roggen. Ten eerste werd tijdens de meeting het Terms 
of Reference-document door de focusgroepleden goedgekeurd, 
waarna het werd bezorgd aan beide Uitvoerende Comités. Daar-
na werd gerapporteerd over een pas gepubliceerd ICES-rapport 
over het integreren van discards in adviezen betreffende haaien 
en roggen. De publicatie kan via volgende link geraadpleegd 
worden: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Re-
ports/Forms/DispForm.aspx?ID=37265.

Vervolgens werd aan vertegenwoordigers van DG Mare een 
stand van zaken gevraagd betreffende enkele verzoeken en ad-
viezen vanuit de focusgroep, waaronder een advies over golfrog 
in het Engels Kanaal. Gezien de brexit-gevolgen momenteel pri-
oritair op de agenda staan, werden deze documenten door de 
Commissie nog niet nagezien. Eind februari zou de focusgroep 
feedback mogen verwachten.

Betreffende de aanlandplicht dient zoals gewoonlijk voor 1 mei 
de Roadmap Skates and Rays geüpdate te worden. Hiervoor 
werd enkele jaren geleden een template ontwikkeld. In dit kader 
werden nieuwe en lopende projecten in verschillende Europese 
lidstaten besproken. Zo is er het lopende ILVO-project Raywatch. 
Daarnaast is er eveneens recent een nieuw project opgestart in 
Nederland dat kijkt naar overlevingskansen en migratiepatronen 
van roggen, met name blonde rog en stekelrog. Ook in Ierland 
zijn er lopende overlevingsonderzoeken, hoewel deze belem-
merd worden door de coronapandemie.

Tijdens een volgende meeting zal er dieper ingegaan worden op 
deze projecten en zal een update van de template in het kader 
van de aanlandplicht voorzien worden.

Questionnaire over  
de Technische Maatregelen-Verordening
Op woensdag 20 januari vond een focusgroep plaats 
van de Noordzee Adviesraad voor de opmaak van een  
NSAC-antwoord op de technische maatregelen-questionnaire 
opgesteld door de Commissie. Voor de NWWAC werd dit voor-

bereid op een Landing Obligation focusgroep op 13  januari. 
De questionnaire kadert binnen het initiatief van de Europese 
Commissie om de Technische Maatregelen-Verordening (EC Reg 
1241/2019) te evalueren. De NSAC bevestigt in haar ontwerpad-
vies dat technische maatregelen noodzakelijk zijn om een duur-
zame visserij te bedrijven, maar wijst vooral op het feit dat die 
maatregelen binnen een zeer strak kader werden ontworpen en 
er in veel situaties toe leiden dat innovatie (vb. op vlak van vis-
tuigen) wordt gehypothekeerd. Daarnaast zal de NSAC in haar 
advies ook stilstaan bij een aantal discrepanties tussen de nieuwe 
verordening en de oude regulering uit 1998. Alle Europese ad-
viesraden waarvan de Rederscentrale lid is en EAPO hebben op 
de questionnaire geantwoord binnen de deadline op 15 februari.

Overleg Kabinet Van Quickenborne
Op vrijdag 22 januari vond op uitnodiging van het kabinet van 
minister bevoegd voor de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, 
een overleg plaats omtrent het Maritiem Ruimtelijk Plan 2020-
2026 en meer specifiek de plannen inzake windenergie. Steven 
Degraer van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen 
gaf er een toelichting over de lopende studies rond de impact 
van windenergie op het ecosysteem en dus ook de visbestanden. 
Eerste voorzichtige conclusies wijzen in de richting dat bepaalde 
vissoorten zich in even goede conditie bevinden in windmolen-
parken dan erbuiten. Dit moet uiteraard echter  kunnen hardge-
maakt worden op lange termijn en de conditie is afhankelijk van 
de vissoort.

In het informatieblad van volgende maand zal een interview wor-
den gepubliceerd met Dhr. Degraer waar dit thema uitgebreid 
aan bod komt. De resultaten van die studies zullen uiteindelijk 
bepalend zijn voor de inplanting van de zones. Ten vroegste zal in 
2023 de tender gelanceerd worden voor bedrijven die interesse 
hebben om windmolenparken uit te bouwen. Tijdens het overleg 
heeft de Rederscentrale uiteraard nogmaals de standpunten van 
de visserijsector verduidelijkt. Onder andere de noodzaak aan 
open ruimte op zee en het belang van het Belgisch deel van de 
Noordzee voor de kustvisserij werden naar voor gebracht.

Een tweede agendapunt tijdens dit overleg ging over de federa-
le wetgeving inzake visserij. Hiervoor waren ook vertegenwoordi-
gers van FOD Mobiliteit (Scheepvaart) aanwezig. De zeevaartwet 
voor koopvaardij is recent herzien en wat niet langer nuttig is, 
werd eruit gehaald. Het kabinet van de minister van de Noord-
zee wenst in dit kader ook alle visserijwetgeving te herzien en te 
vereenvoudigen. Rederscentrale zal een oplijsting maken van de 
regelgeving die volgens onze leden vereenvoudigd kan worden. 
Tijdens een volgend overleg met het kabinet Van Quickenborne 
zal bekeken worden wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Het gaat 
onder andere om vereisten inzake opleidingen en bemanning, 
maar ook om administratieve procedures, aangiftes en retribu-
ties. 

Brexit en de AC’s
Op 25 januari ging een NWWAC-brexit focusgroep door en op 
26 januari kwam een eerste bespreking van de mogelijke ge-
volgen van de brexit voor de AC’s en hun toekomstig functione-
ren aan bod in de vergadering van het Uitvoerend Comité van  
de NSAC. In beide AC’s is er vanzelfsprekend ook aandacht voor 
de bilaterale en trilaterale TAC-consultaties met het VK en Noor-
wegen.

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=37265
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=37265
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Waarborg en Sociaal Fonds
Op de zitting van dinsdag 26 januari 2021 werd het verslag en 
de toelichting bij de jaarrekening besproken door de bedrijfs-
revisor. Na bespreking werd de jaarrekening met afsluitdatum 
31.08.2020 unaniem goedgekeurd. Vervolgens werd gevraagd 
aan de voorzitter om de beheersovereenkomst met Synersec op 
te volgen en te wijzen op de zeer kleine sector waaronder het 
PC 143 pakhuizen ressorteert voor de berekening van de be-
heersvergoeding. Er werd eveneens gesproken over de impact 
van corona binnen de sector. Al bij al valt de toelevering door 
de grootdistributie aan de retail mee, doch stelden we ook vast 
dat veel visgroothandelaren te lijden hebben onder de sluiting 
van de horeca. Tot slot werd nog geargumenteerd rond de CAO 
Syndicale Vorming.

Sea Drones-informatiemoment
Op dinsdag 26 januari nam Rederscentrale deel aan een informa-
tiemoment ter voorbereiding van een projectvoorstel om drones 
te gaan ontwikkelen die gedetailleerde beeldvorming van de 
zeebodem mogelijk maakt. Het gaat om een initiatief van onder 
ander ILVO, de Blauwe Cluster en de Universiteiten van Gent en 
Antwerpen. Eén van de werkpakketten is gelinkt aan de visser-
ijsector, waarbij mogelijkheden worden bekeken om via drones 
vissers extra informatie of hulp aan te bieden, wat voordeling kan 
zijn voor de visvangst. Het gaat voor alle duidelijkheid om een 
onderzoeksproject rond een technologie die nog dient ontwik-
keld te worden waardoor praktijktesten op korte termijn nog niet 
aan de orde zijn. De initiatiefnemers werken op basis van de input 
tijdens het informatiemoment verder aan een projectvoorstel dat 
tegen april 2021 zal ingediend worden. Rederscentrale zal mo-
gelijks deel uitmaken van de begeleidingsgroep om het proces 
vanop de zijlijn mee te volgen.

VLAM ketenoverleg
Minstens één keer in de maand komen een aantal leden van de 
VLAM sectorgroep Vis bijeen om de impact van het COVID-19 
virus op de marktwerking te evalueren en op zoek te gaan naar 
mogelijkheden voor promotie en marketing. Dit gebeurde ook 
op 27 januari. Na een relatief gunstige eindejaarperiode qua 
prijszetting kenden de visprijzen opnieuw een dalende tendens 
in de maand januari. Na bijkomende promotie voor tarbot, griet 
en tong in december, wordt nu vooral de focus gelegd op het 
aansporen van de consument om met vissoorten aan de slag te 
gaan die momenteel voorradig en in seizoen zijn zoals sint ja-
kobsschelpen en rode poon. Daarnaast zullen via overkoepelen-
de horeca-organisaties zoals Horeca Vlaanderen en North Sea 
Chefs tips en gerechten verspreid worden om vis van bij ons mee 
op te nemen in het take-out gamma. Tot slot worden feestdagen 
zoals Valentijn en Pasen eveneens uitgespeeld in de VLAM-com-
municatie rond vis.

Stuurgroep Benthis Nationaal
Op woensdag 27 januari vond de tweede stuurgroep van het 
ILVO-project Benthis Nationaal plaats. Het project beoogt een 
correctere beoordeling van de bodemimpact door de Vlaamse 
visserijsector in een internationaal kader. Het project loopt nog 
tot eind dit jaar. 

In het afgelopen EU-project Benthis, werd reeds de gevoeligheid 
van de verschillende types zeebodem voor de verschillende vis-
serijtechnieken getypeerd via indicatoren. Het operationaliseren 
van deze indicatoren gebeurt via één tool, de Fishery Benthic 

Impact (FBIT), ontwikkelend door ICES. De boomkorvisserij voor 
platvis werd hier als één type visserij geëvalueerd. Nochtans is 
de ene boomkor de andere niet. ILVO is daarom in het Benthis 
Nationaal-project de methode aan het verfijnen om in eerste in-
stantie een onderscheid te maken tussen de bodemimpact van 
een conventionele boomkor tegenover, bijvoorbeeld, die van de 
Sumwing. 

In Benthis Nationaal wordt de footprint van Vlaamse vistuigen 
en hun visgronden bepaald om de FBIT-tool correct toe te kun-
nen passen in de Vlaamse visserij. Vervolgens wordt de FBIT-tool 
toegepast op de visgronden van de Vlaamse visserij om aan te 
duiden waar visserijactiviteiten binnen de goede milieutoestand 
van bodemimpact blijven en welke impact beheer op het econo-
misch belang van de visgronden kan hebben.

Tijdens de stuurgroep werd vervolgens ingegaan op drie pij-
lers waaraan gewerkt kan worden om de bodemimpact van de 
Vlaamse visserij te verminderen. Er werd een concept ontwikkeld, 
gebaseerd op de FBIT-methodologie om via deze pijlers te eva-
lueren wat eventuele veranderingen in bodemimpact kunnen zijn 
ten gevolge van bepaalde acties van de vloot. Het is de intentie 
om dit concept te implementeren onder de indicator ‘bodemim-
pact’ van de VALDUVIS-methode. Dit betekent concreet dat elke 
individuele visser dan de jaarlijkse bodemimpact van zijn vaartuig 
zal kunnen opvolgen en deze vervolgens wordt meegenomen in 
de verbetertrajecten onder Visserij Verduurzaamt.

Ten slotte werd een korte toelichting gegeven aan welke interna-
tionale werkgroepen wordt deelgenomen in het kader van het 
Benthis Nationaal-project. Zo organiseert de ICES-WKTRADE 3 
twee online workshops waarbij participatie en/of input van de 
sector interessant kan zijn. De eerste workshop begin maart zal 
beheeropties ten einde de effecten van bodemvisserij op zee-
habitats te verminderen definiëren. De tweede workshop begin 
april zal aan de hand van een evaluatie kijken naar economische 
pijlers om tot een balans te kunnen komen tussen visserij en bo-
demimpact.

Marktenadviesraad
Op 27, 28 en 30 januari zijn de drie werkgroepen van de MAC 
bijeengekomen. De volgende onderwerpen die op het werkpro-
gramma van de MAC staan kwamen aan bod:

• Eurobarometer voor voeding
• Voedselinformatie naar consumenten
• Voedselverpakkingsmateriaal
• Voedselveiligheid (bevoorrading en sanitair)
• Vegetarische alternatieven voor visserij- en aquacul-

tuurproducten
• Duurzaamheidsstandaarden voor visserij- en aquacul-

tuurproducten, al dan niet als onderdeel van markt-
standaarden

• De COVID-19-pandemie
• Kader voor dataverzameling
• Jaarlijks economisch rapport over de EU-visserijvloot
• Biodiversiteitsstrategie
• Oneerlijke praktijken in de voedselwaardeketen
• De impact van de technische maatregelenverorde-

ning op de marktomstandigheden
• Een focusgroep gezamenlijk met de NSAC en  

de NWWAC over de productie en marketing van krab
• Onwettige, niet-gerapporteerde en niet-gereguleerde

Lees verder p. 13
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Vebatrans B.V. De Meer 10, 8321 MT Urk, Nederland

Vebatrans denkt met je mee, want de vangst is altijd variërend 
en ieder seizoen is anders in de visserij. 

Wij zorgen dat het transport daarbij aansluit van en naar alle havens 
tussen Cherbourg in het Zuiden en Kopervik in het Noorden. 

Samen zorgen we er zo voor dat de markt een 
constante aanvoer van kwaliteits producten heeft. 

Een goede markt bouw je samen op!

Wij zijn altijd makkelijk en snel 
te bereiken via Whatsapp.

Flexibel al je vangsten lossen
vanuit de Golf van Biskaje tot aan de Noorse zone? 

+31 6 33317293
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• EUMOFA, het EU-platform voor marktenopvolging
• EU-handelsakkoorden met derde landen.

De leden van de Rederscentrale worden hierbij uitgenodigd om 
hun eventuele inbreng of vragen over deze  onderwerpen over te 
maken aan het secretariaat van de Rederscentrale.

NWWAC Climate and  
Environment focusgroup
Op donderdag 28 januari vond een bijeenkomst van de Clima-
te & Environment focusgroep onder de Noordwestelijke Wate-
ren Adviesraad (NWWAC) plaats. Tijdens de bijeenkomst werd 
de planning van de komende maanden besproken, inclusief de 
voorbereiding van een NWWAC-advies als vervolg op de kli-
maatworkshop die in november 2020 werd gehouden. Daarnaast 
heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gelan-
ceerd over de evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie met 
als deadline 5 april. De openbare raadpleging behandelt drie 
hoofdpunten: (1) de evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie 
tot 2020, (2) invasieve uitheemse soorten en (3) de doelstellingen 
voor natuurherstel in het kader van de EU-biodiversiteitsstrate-
gie. Aan de leden werd gevraagd de vragenlijst na te zien, gezien 
deze zeer specifiek is en niet veel ruimte biedt voor uitgebreide 
antwoorden. 

Stakeholderoverleg vernauwing  
Montgomerydok Oostende
Ook op donderdag 28 januari vond een stakeholderoverleg 
plaats, georganiseerd door agentschap Maritieme Dienstverle-
ning en Kust (MDK) over de geplande bouw van de vernauwing 
van de ingang van het Montgomerydok in Oostende. Voor de 
bescherming van Oostende en omstreken tegen de risico’s van 
hevige stormvloeden vanuit zee, werd in het Openbare Wer-
ken-plan voor de ontwikkeling van de haven en overstromings-
maatregelen in Oostende gekozen voor de uitbouw van een be-
scherming rondom de haven. Verschillende deelzones van deze 
beschermingsgordel werden reeds uitgevoerd, zijn in uitvoering 
of studies zijn lopende.

De laaggelegen kaaien rondom het Montgomerydok vormen 
nog een zwakke schakel in de overstromingsbescherming van 
het laaggelegen stadscentrum. Onderzoek wijst uit dat het ver-
nauwen van de ingang van het Montgomerydok, het overstro-
mingsrisico vanuit het Montgomerydok zeer sterk reduceert. De 
opmaak van het ontwerp van de vernauwing werd opgestart. De 
geplande vorm van de vernauwing is dezelfde als de “tijdelijke” 
vernauwing van 2007-2015. Toen werd deze gebouwd omdat 
er tijdelijk nood was aan golf-reducerende maatregelen om de 
nieuwe haventoegang (strekdammen) van Oostende te kunnen 
realiseren.

Tijdens het stakeholderoverleg werden ervaringen met de toen-
malige vernauwing besproken, werd ingegaan op de aandachts-
punten bij het detailontwerp en de uitvoering van de verschil-
lende gebruikers van het Montgomerydok. Betreffende visserij 
werd een vlotte en veilige toegang tot aan de ligplaatsen aan de 
vistrap zowel tijdens de werken als nadien gevraagd. 

Na het overleg werden kustreders die een ligplaats  
hebben aan de vistrap, per mail gecontacteerd door de Reders-
centrale voor eventuele opmerkingen. Deze kunnen steeds aan 
het secretariaat van de Rederscentrale doorgegeven worden.

SALV
Op 29 januari was er de eerste bijeenkomst van de Strategische 
Adviesraad voor Landbouw en Visserij van 2021. De aanwezigen, 
waaronder de Rederscentrale, hebben aandachtig geluisterd 
naar een nieuwjaarstoespraak van Vlaams minister bevoegd voor 
landbouw en visserij, Hilde Crevits. Deze was gefocust rond pas-
sie, liefde, vakkennis, innovatie en overgave in beide sectoren en 
de vele uitdagingen waar corona en de brexit nog eens bovenop 
kwamen.

Het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK 
werd daarna toegelicht door de brexitcoördinator bij het Depar-
tement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse over-
heid, Andreas Witdouck. Verder werden de werkzaamheden rond 
de huidige SALV-adviezen overlopen. Voor de betrokkenheid van 
visserij werd daarbij verwezen naar de aankomende zitting van 
de TWV (Technische Werkcommissie Visserij) op 9 februari.

Werkgroep Veilingen
Op donderdag 4 februari vond de Werkgroep Veilingen plaats 
te Zeebrugge. Onder de vaste rubrieken was er aandacht voor 
de aanvoerverwachtingen van de komende maanden en een 
evaluatie van de voorbije periode. Voor de komende periode 
mag er vooral aanvoer vanuit het Bristolkanaal en de Ierse Zee 
verwacht worden, alsook uit het Engels Kanaal voor vaartuigen 
uit het groot vlootsegment. De quotummaatregel voor tong voor 
de eurokotters in het Bristolkanaal werd aangehaald met de mel-
ding dat enkele vaartuigen reeds actief zijn in dit visgebied. De 
overige eurokotters zijn actief in het oostelijk deel van het Engels 
Kanaal en in de Noordzee op langoustines. De inktvisvisserij zit er 
op en we moeten vaststellen dat de vangsten een wisselend suc-
ces kenden vorig najaar. Slechts enkele vaartuigen hebben gedu-
rende een beperkte periode de gerichte inktvisvisserij beoefend 
in de zuidelijke Noordzee. 

In de rubriek commerciële update is de coronacrisis nog steeds 
een hot item. De impact van de sluiting van de horeca weegt nog 
altijd zwaar door op de prijszetting. Vooral de grotere sorterin-
gen van de duurdere vissoorten (zeeduivel, tong, tarbot en griet) 
halen hun normale prijsniveau niet. Ook de verkoop in super-
markten zorgt niet voor de nodige stabiliteit op dit ogenblik. De 
promocampagnes in de maand januari voor onder andere tong 
waren geen succes, omwille van de weinige aanvoer, stormweer 
en de brexit-perikelen. Positief punt is dat er meer interesse komt 
vanuit de retail om zich meer en meer te richten op Visserij Ver-
duurzaamt-visproducten. Op diverse fora met stakeholders komt 
meer en meer de vraag om voldoende visproducten aan te bie-
den in de thuishavens door de eigen Belgische vloot. Ook is er 
nood aan een gespreide aanvoer, wat niet altijd evident is. Deze 
twee punten zullen dan ook in 2021 de nodige aandacht opeisen 
vanwege de Rederscentrale als producentenorganisatie, om te 
voldoen aan de vraag van de handel. Communicatie en overleg 
tussen beide partijen blijkt hierbij zeer nuttig.

De brexit kwam uitgebreid aan bod waarbij het op vandaag niet 
aangewezen is om Engelse havens aan te doen om de vangsten 
aan te landen. Voor vangsten vanuit het Bristolkanaal heeft de 
Vlaamse Visveiling een verbindingslijn vanuit het Ierse Rosslare 
naar Duinkerke via de ferry gefaciliteerd. Een andere optie is het 
aanlopen van een Franse haven om van daaruit de vis per koel-
wagen naar Zeebrugge of Oostende te transporteren. Dit gaat ui-
teraard gepaard met bijkomende kosten en het nodige visverlet. 
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Momenteel worden ook de havens van Cobh en Cork in Ierland 
voorgesteld als aanlandingsplaatsen.

De vaartuigen die een Britse licentie hebben bekomen voor toe-
gang tot hun 6-12 mijlszone dienen de nodige douaneformali-
teiten te vervullen bij aanlanding. Het is aangewezen te werken 
met een douaneagentschap die alle nodige documenten op-
maakt om de visproducten afkomstig uit Britse territoriale wa-
teren in te klaren. De Vlaamse Visveiling kan de rederijen hierbij 
begeleiden. 

Tot slot werd de Vlaamse Visveiling gevraagd om een toekomst-
visie voor de komende jaren voor te stellen. De Vlaamse Visvei-
ling heeft een moeilijk jaar achter de rug en de maand januari is 
eveneens dramatisch gestart. Zoals reeds meegedeeld door de 
visveiling is een nog efficiëntere werking noodzakelijk. De be-
doeling is zeker om de twee locaties verder in stand te houden, 
maar op een economisch verantwoorde manier. Voor de loting 
zal de locatie van de volgende veildag kenbaar gemaakt worden 
en er zal niet meer gewerkt worden volgens een vast stramien. 
Er wordt werk gemaakt van de uitbreiding van een logistiek 
verdeelplatform voor visproducten te Zeebrugge. In Oostende 
worden de mogelijkheden bekeken om in de oude vismijnge-
bouwen een logistiek aquacultuurcluster uit te bouwen dat com-
plementair is met de huidige activiteiten van de visveiling. 

IRC Shrimp platform-meeting
Het International Research Cooperation Shrimp (IRC) platform is 
een initiatief vanuit de Nederlandse sector met als doel om via 
goede samenwerking tussen wetenschap, visserij, ngo’s en over-
heden, kennis te ontwikkelen die als uitgangspunt kan dienen 
voor een ecologisch verantwoord beheer van de garnalenvisse-
rij in de Noordzee. 

Voor deze samenwerking wordt een internationaal platform 
georganiseerd waar de verschillende belanghebbenden uit de 
betrokken lidstaten (België, Denemarken, Duitsland en Neder-
land) aan deelnemen. Binnen het project wordt gekeken hoe de 
verschillende uitdagingen waarmee de garnalenvisserij gecon-
fronteerd wordt, aangepakt kunnen worden.

Op dinsdag 9 februari vond virtueel de derde bijeenkomst van 
het IRC-platform plaats. Het thema van deze meeting was op-
nieuw innovatie in de garnalenvisserij. Tijdens de bijeenkomst 
presenteerden wetenschappers van Wageningen Marine Rese-
arch (NL), Thuenen Institute (DE), DTU Aqua (DK) en het Belgi-
sche ILVO een stand van zaken van hun innovatie-onderzoek. Di-
verse projecten en innovaties kwamen aan bod, zoals de rechte 
bollenpees, schijvenpees in plaats van de bollenpees, het een-
voudig proper maken van de zeefmat voor ingang van het net 
om bijvangst te reduceren, vlotters aan het net bevestigen om 
slijtage te verminderen en het ontwikkelen van een optische sor-
teermachine voor garnalenvisserij.

Technische Werkcommissie Visserij
Net zoals in de SALV gaf Andreas Witdouck tijdens de bijeen-
komst van de Technische Werkcommissie Visserij op 9 februari 
een toelichting over het EU-VK Handels- en Samenwerkings-
akkoord, maar met meer specifieke aandacht voor de visserij. 
Voor het tweede agendapunt waren vertegenwoordigers van de 
Dienst Marien Milieu uitgenodigd voor een toelichting omtrent 
het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026 van het Belgisch 

deel van de Noordzee. Er zijn een aantal zoekzones vastgelegd 
waarin volgens het MRP visserijmaatregelen voorzien moeten 
worden. Het gaat om onder andere grindbedden en zandban-
ken met een maximale oppervlakte van 285 m². De Dienst Ma-
rien Milieu heeft een studie uitbesteed via welke weg weten-
schappelijk onderbouwd kan worden in welke zones effectief 
beschermingsmaatregelen aan de orde zijn. De habitattypes 
worden in kaart gebracht en de ecologische waarde ervan wordt 
geïdentificeerd. Daarnaast wordt ook bekeken wat de impact is 
op de visserijactiviteiten in de betreffende gebieden. Bij het ne-
men van de beslissing zal dus zowel rekening gehouden worden 
met de habitattypes, het type en de distributie van visserijactivi-
teiten en de gevoeligheid van habitatkenmerken voor de druk 
van bepaalde visserijactiviteiten. In april wordt een stakeholders-
consultatie verwacht waarbij de scenario’s worden voorgesteld.

Vervolgens gaf Ellen Pecceu een overzicht van de visserijactivi-
teiten tussen 2013 en 2019 in het Belgisch deel van de Noord-
zee. Dit maakt ook deel uit van de visserijmaatregelen in het MRP 
2020-2026 en dus wordt stilgestaan bij de drie vooropgestelde 
zoekzones. Zoekzone 1 is voornamelijk belangrijk voor plan-
kenvissers en flyshooters. Voor zoekzone 2 was pulsvisserij de 
meest toegepaste visserijtechniek. Dit is nu uiteraard niet langer 
het geval. Zoekzone 3 is het grootste gebied en ligt binnen de 
12-mijlszone. Dit gebied is belangrijk voor de Belgische kustvis-
serij. Rederscentrale vindt het belangrijk dat rekening gehouden 
wordt met de huidige visserijactiviteiten bij het bepalen van de 
maatregelen want de visserijdruk ligt momenteel een stuk lager 
dan de jaren voorheen. 

Tot slot werd door het SALV-secretariaat gerapporteerd over de 
lopende dossiers. Er is de ontwerpstrategie van het Europees 
visserijfonds 2021-2027, waarbij het uiteindelijke programma 
van het nieuwe fonds zal voorgelegd worden aan de Technische 
Werkcommissie Visserij ter advies. Ook volgt nog een publieke 
consultatie. In de nasleep van het advies over de Zeeboerderij 
Westdiep voor de kust van Nieuwpoort werd nogmaals contact 
opgenomen met het kabinet Van Quickenborne en het BMM, 
waar onder andere het ontbreken van een volwaardig Visserij 
Effectenrapport naar voor werd gebracht. Door hen werd geant-
woord dat het dossier werd behandeld op een gepaste manier 
zoals beschreven in o.a. het Milieu Effectenrapport. Natuurpunt 
liet weten dat zij bij de Raad van State een verzoek tot schorsing 
van de toegekende vergunningen hebben ingediend. Tot slot 
zijn er de SALV-adviezen rond een toegespitst controlekader en 
het Complex project Zeebrugge rond de nieuwe zeesluis in Zee-
brugge. Voor dit laatste aspect heeft het SALV-advies geleid tot 
bijkomende onderzoeken om de bezorgdheden van de visserij-
sector nader te bekijken. 

EAPO ExCom
De EAPO ExCom (Uitvoerend Comité) kwam virtueel samen op 
dinsdag 9 februari 2021. Als eerste onderwerp werd er gespro-
ken over het moeizame verloop van de trilaterale en bilaterale 
consultaties met het VK en Noorwegen. 

Vervolgens overliep de EAPO Policy Officer de activiteiten van 
afgelopen maand en gaf hij een overzicht van de belangrijkste 
taken die voor EAPO in het vooruitzicht liggen. Eén daarvan is 
alvast de verdere uitstippeling van de toekomstige koers van de 
organisatie. Concreet houdt dit in dat alle EAPO-leden in februa-
ri en maart uitgebreid de kans zullen krijgen om hun toekomstvi-
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Aanvoer & besomming
Belgische vaartuigen in Belgische havens
Januari 2020

Gewicht (kg) Waarde (€) G.P. (€/kg)

Stedelijke vismijn
Nieuwpoort 13.649 53.359 3,91

Vlaamse Visveiling 878.846 2.846.238 3,24

TOTAAL 892.495 2.899.597 3,25

sie te delen. Ook de impact van brexit en de aanhoudende 
coronacrisis werden uitvoerig besproken. 

Een belangrijk agendapunt was de maandelijkse rappor-
tering vanuit de verschillende werkgroepen (Noordelijk 
Pelagisch, Noordzee, Oostzee, Noordwestelijke Wateren, 
Zuidwestelijke Wateren en Markten). 

Naast de maandelijkse bijeenkomst van de ExCom, vindt 
er tevens wekelijks een overleg plaats tussen de leden van 
het Bureau.

NSAC Biodiversity focusgroep
Op woensdag 10 februari vond de tweede bijeenkomst 
plaats van de NSAC Biodiversiteit focusgroep. Er heerst bij 
de visserijvertegenwoordigers ongerustheid betreffende 
het voorstel uit de EU-biodiversiteitstrategie om de dekking 
van de Mariene Beschermde Gebieden te verhogen naar 
30%. Daarvan moet bovendien volgens het actieplan 10% 
strikt beschermd worden. Daarnaast staat in de EU-biodi-
versiteitstrategie eveneens het voornemen tot het nemen 
van maatregelen om de (bodem)visserij te beperken. 

Binnen de NSAC werd deze specifieke focusgroep op-
gericht met als doel advies te geven over de biodiversi-
teitstrategie van de Commissie. De focusgroep zal de ge-
volgen van de EU-biodiversiteitsstrategie met betrekking 
tot de Noordzeevisserij nagaan en zo eveneens bijdragen 
aan de uitvoering van het EU-Natuurherstelplan. 

Het is de intentie van de NSAC om tot een consensusad-
vies te komen, al bleek dit tijdens deze tweede meeting 
een heuse uitdaging te zijn gezien de zeer uiteenlopende 
standpunten van de visserijvertegenwoordigers en ngo’s. 
Tijdens de meeting werd beslist dat leden van de focus-
groep in een volgende stap specifieke bewoordingen en 
ondersteunende literatuur zullen bezorgen om de ver-
schillende standpunten te ondersteunen. Het secretariaat 
zal vervolgens het herziene ontwerpadvies aan de leden 
bezorgen voor opmerkingen die tijdens een volgende bij-
eenkomst besproken zullen worden.

ZB/EB/SM/MV/JV ■



Stand der vangsten

1 EU=EU-wateren; IW=internationale wateren; NW=Noorse wateren; SK=Skagerrak; KT=Kattegat
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VISSOORT1
Voorlopig 

Quotum 1ste 
kwartaal 2021

VANGSTEN BENUT %

Kabeljauw 2a(EU),3a(<>SK,<>KT),4 109 56,12
7a 1 0,00
7bc,7e-k, 8,9,10 5 0,53
7d 9 1,16

Schelvis 2a(EU),4 52 14,11
7b-k,8,9,10 30 7,90
7a 13 0,00

Zwarte koolvis 2a(EU),3a,3bc(EU),4 7 1,11
7,8,9,10 2 0,02
5b(Faeröer) 13 0,00

Witte koolvis 7 95 0,70
8abde 0 0,00

Leng 4(EU) 7 2,19
6,7,8,9,10,12,14(EUIW) 12 0,38
4(NW) 2 0,00

Wijting 2a(EU),4 82 27,07
7a 1 0,00
7b-k 23 20,02

Schol 2a(EU),3a(<>SK,<>KT),4 1.381 293,66
7a 29 0,00
7de 375 165,05
7fg 117 17,57
7hjk 1 0,00
8,9,10 0 0,00

Tong 2,4(EU) 365 22,67
7a 53 0,00
7d 188 74,51
7e 13 3,56
7fg 258 30,28
7hjk 7 0,00
8ab 11 0,00

Tarbot en griet 2a,4(EU) 119 24,11
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VISSOORT1
Voorlopig 

Quotum 1ste 
kwartaal 2021

VANGSTEN BENUT %

Rog 2a,4(EU) 73 9,66
6ab,7a-c,7e-k(EU) 230 33,55
7d(EU) 33 25,43
8,9(EU) 3 0,00

Kleinoogrog 7fg Gesloten Gesloten
Golfrog 7de(EU) Gesloten Gesloten
Tongschar en witje 2a,4(EU) 92 35,06
Andere soorten nozo 4(NW) 15 0,00
Makreel 2a(EU),3a,3bc(EU),4 145 4,69

5b(EU+IW),6,7,8abde 0 TBA
Sprot 2a,4(EU) 455 0,10

7de 2 0,00
Horsmakreel 4bc,7d(EU) 3 TBA
Heek 2a,4(EU) 14 0,06

5b(EU+IW),6,7,12,14(IW) 146 0,67
8abde 5 0,00

Zeeduivel 2a,4(EU) 125 28,52
6,5b(EU+IW),12,14(IW) 72 0,00
7 816 104,60
8abde 0 0,00
4(NW) 13 0,00

Schartong 2a,4(EU) 2 0,35
7 127 12,16
8abde 0 0,00

Langoustine 2a,4(EU) 301 50,40
7 0 0,09
8abde 0 0,00

Haring 4c,7d(<>Blackwater-bestand) 2.158 5,18

VERSIE VAN 11/02/2021
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Innoverend vissen

Het voorbije jaar heeft het ILVO tijdens het EFMZV-VISIM I project zijn tanden gezet in de ontwikkeling van beeldherken-
ningstechnieken die ingezet kunnen worden in de visserijsector om in de toekomst meer en efficiënter vangstgegevens te 
kunnen verzamelen. De focus lag bij het verzamelen van vangstgegevens op vissorteerbanden. Daarom werd een proof 
of concept (Fig. 1), genaamd “FishScan” ontwikkeld. Dit scansysteem kan in de toekomst boven een vissorteerband aan 
boord van een commercieel vaartuig gemonteerd worden om automatisch beelden te verzamelen, deze daarna eveneens 
automatisch te analyseren. Dit systeem is in staat om, met behulp van een scanner en bijbehorende slimme software, vissen  
te meten en te herkennen tot op soortniveau (Fig. 2). 

VISIM: Automatische beeldherkenning 
en self-sampling in de Belgische visserij

Fig.1. Proof of concept bovenop een kleine transportband (links). Rechts 
een schematische voorstelling met bijbehorende uitleg over alle compo-
nenten van het systeem.

Fig. 2. Output van de software waarbij een vis werd herkend (schol) en 
gemeten (182,37 mm). Ook andere variabelen zoals het aantal pixels dat 
de vis over zijn lengte inneemt zijn vermeld. 

De soortherkenningssoftware werd getraind om twee commerciële vissoorten 
te herkennen (tong en schol). Onderzoek in het labo wees uit dat het herken-
nen van beide soorten met ons systeem mogelijk is met een accuraatheid van 
85%. Ook het meten van vissen is mogelijk wanneer de relatie tussen de pixels 
en werkelijke lengte gekend is. Op die manier stelden we vast dat vissen, ge-
transporteerd op een lopende band, tot op enkele millimeters nauwkeurig 
kunnen gemeten worden. Een voorwaarde is wel dat vissen elkaar niet over-
lappen wanneer ze onder het scanningsysteem voorbijkomen. In welke positie 
de vis ligt, heeft geen invloed op de gehele accuraatheid, wat ervoor zorgt dat 
het systeem reeds redelijk robuust is (Fig. 3). 

Fig. 3. Herkenning van vissen (tong) op een industriële vissorteerband.  
De handschoen wordt niet herkend als vis en wordt dus uit de analyses gelaten.
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Nieuwsgierig? Ideeën? Plannen? ➜ Innoverend.vissen@ilvo.vlaanderen.be

of Tel +32 59 56 98 04 (Heleen) 
Tel +32 59 56 98 14 (Mattias)

Het is de bedoeling om dit systeem in de toekomst verder 
te optimaliseren zodat het meer soorten kan herkennen 
en uiteindelijk aan boord van verschillende commerciële 
vissersvaartuigen gebruikt kan worden. Op die manier zal 
men op een efficiëntere manier vangstgegevens kunnen 
verzamelen aan boord van een vaartuig, wat de visser en 
bemanning meer informatie kan bieden over de mogelijke 
waarde van hun vangsten en de gebieden die reeds bevist 
zijn. Ook de wetenschappers zien het gebruik van derge-
lijke systemen als een opportuniteit om, in samenwerking 
met vissers, betrouwbare data te verzamelen die gebruikt 
kunnen worden voor het optimaliseren van bestandsramin-
gen en advies. 

Dit systeem biedt ook mogelijkheden voor het verdere 
uitrollen van self-sampling in de Belgische visserij waarbij 
vissers de kans krijgen om zelf in te staan voor het verza-
melen van vangstgegevens. Deelnemende vissers zou-

den hierbij een protocol kunnen volgen waarbij zowel 
commerciële als niet-commerciële vissen over verschil-
lende gebieden en slepen heen geanalyseerd kunnen 
worden door het “FishScan”-systeem. Data die op deze 
manier verzameld worden zijn zowel voor de visserij- 
sector als de wetenschappers nuttig. Alvorens dit scenario 
werkelijkheid wordt, moeten er nog bijkomende testen en 
onderzoek uitgevoerd worden om de software te verbete-
ren en het gebruik aan boord te evalueren.

Auteur: Justin Defever 
Email: justin.defever@ilvo.vlaanderen.be
‘Visim’: Toepasbaarheid van een elektronische monito-

ring methode en self-sampling om biologische 
gegevens  
te verzamelen die de bestandevaluaties moeten 
verbeteren (18/UP1/11/Div). Gefinancierd via 
FIVA en EFMZV.

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke ordening op zee blijft een item waar de Rederscentrale continue aandacht voor heeft. Deze maand 
wordt er gerapporteerd over een openbare consultatie van Marine Management Organisation omtrent voorstellen 
tot visserijbeperkende maatregelen in vier Britse mariene beschermde gebieden en over een onderzeese kabel in 
de Ierse Zee.

MMO-consulatie Britse mariene  
beschermde gebieden
Rederscentrale ontving berichtgeving van de Britse over-
heidsdienst Marine Management Organisation (MMO), 
omtrent een openbare consultatie betreffende mogelijke 
visserijbeperkende maatregelen in vier Britse mariene be-
schermde gebieden. 

In twee van deze gebieden is er sprake van Belgische vis-
serijactiviteiten. Het gaat om het Britse gedeelte van de 
Doggerbank in de Noordzee en het gebied South Dorset 
in het westelijk gedeelte van het Engels Kanaal (7e). 

Britse gedeelte Doggerbank
Het Britse gedeelte van de Doggerbank werd in septem-
ber 2017 formeel aangewezen als Special Area of Conser-
vation (SAC) wegens zandbanken op kleine diepte.

Britse VMS-analyses tonen aan dat binnen dit gebied voor-
al activiteit waar te nemen is van sleepnetvisserij zoals 

boomkorvisserij, plankenvisserij en flyshoot door vaartui-
gen van verscheidene nationaliteiten. Daarnaast is er sinds 
midden vorig jaar een toename van de schelpenvisserij. 
De Geofish-tool toont aan dat het belang van dit gebied 

Doggerbank SAC in de Noordzee
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voor de Belgische visserij vanaf vorig jaar toenam en er 
vooral in het noordoosten van het gebied gevist wordt.

De evaluatie van MMO, die rekening houdt met de hui-
dige status en het wetenschappelijk advies van de Joint 
Nature Conservation Committee (JNCC), neemt aan dat 
deze zandbanken in ondiepe wateren gevoelig zijn voor 
effecten van de semi-pelagische en demersale visserijen. 
Om de instandhoudingsdoelstellingen voor deze SAC te 
bereiken, worden daarom voorstellen tot visserijbeperken-
de maatregelen gedaan. Deze houden een verbod in op 
alle sleepnetvisserij, met inbegrip van demersale en semi- 
pelagische trawls, demersale zegennetten en dreggen.

South Dorset MCZ
South Dorset werd formeel aangewezen in 2013 als een 
Marine Conservation Zone (MCZ). Het gebied ligt groten-
deels binnen de 12-mijlszone in de 7e. Analyse betreffen-
de visserijactiviteiten toont aan dat het merendeel van de 
visserij binnen de MCZ afkomstig is van Franse en Britse 
schepen. Een kleine activiteit van Belgische eurokotters 
wordt eveneens binnen het gebied gemeld.

Ook hier houden de voorgestelde visserijbeperkende 
maatregelen een verbod in op alle sleepnetvisserij met 
inbegrip van demersale en semi-pelagische trawls, demer-
sale zegennetten en dreggen.

Als stakeholder zal Rederscentrale deelnemen aan deze 
consultatie, waarbij op basis van up-to-date VMS-analyses 
aangeleverd door het ILVO, aanvullende informatie gege-
ven zal worden betreffende de Belgische visserijactivitei-

ten binnen deze sites en vooral welke impact de boven-
staande voorgestelde beheeropties kunnen hebben op de 
socio-economische aspecten. De consultatie loopt nog tot 
28 maart 2021. Leden kunnen steeds input leveren aan het 
secretariaat van de Rederscentrale.

South Dorset MCZ in 7e

Havhingsten-kabel in Ierse Zee
De Redercentrale werd gecontacteerd door MarineSpace 
betreffende de Havhingsten-kabel in de Ierse Zee. Er wordt 
gevraagd aan schippers om er rekening mee te houden 
dat in twee gebieden in het oostelijk gedeelte van de Ierse 
Zee de kabel blootligt wegens kruising met twee bestaan-
de kabels. Een Notice to Mariners werd uitgestuurd en de 
melding werd eveneens gemaakt in de laatste editie van het 
King Fisher Bulletin. Coördinaten kunnen eveneens opge-
vraagd worden bij het secretariaat van de Rederscentrale.

Havhingsten kabel in Ierse Zee

JV ■
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Projecten Rederscentrale
Als producentenorganisatie is Rederscentrale promotor van meerdere projecten. De Rederscentrale ontving on-
langs de goedkeuring van het VSAT Back-up project. Daarnaast zijn er de lopende projecten Signalisatie- en red-
dingsmiddelen aan boord, LED-verlichting, Visserij Verduurzaamt, Fishing for Litter en Productie-en Marketingplan 
2021. Hieronder een overzicht.

Signalisatie- en reddingsmiddelen  
aan boord
Veiligheid aan boord van Vlaamse vissersvaartuigen blijft 
voor de Rederscentrale topprioriteit. Daarom wordt bin-
nen de visserijsector voortdurend gezocht naar middelen 
en technieken die de veiligheid en de werkomstandighe-
den van de bemanning verbeteren. Het verdubbelen van 
het aantal EPIRB’s (Emergency Position Indicating Radio 
Beacon) en reddingsvlotten aan boord van vissersvaartui-
gen is dan ook een volgende stap voor de Belgische visse-
rij om de veiligheid te verhogen.

Het project voorzag een mogelijke subsidie van het Zee-
vissersfonds en het EFMZV voor de verdubbeling van de 
EPIRB’s en reddingsvlotten aan boord en communicatie-
middelen in de vlotten. Volgens het Koninklijk besluit van 
26 juni 2020 betreffende de invoering van meerdere vei-
ligheidsmaatregelen voor de visserij, wordt het wettelijk 
verplicht dat alle vaartuigen een EPIRB aan boord hebben 
zowel aan stuurboord- als aan bakboordzijde en dat elk 
vaartuig vlotten aan boord heeft die plaats bieden aan het 
dubbele van het gewoonlijke aantal bemanningsleden aan 
boord.

Reders werden vorig jaar per brief gecontacteerd. Het 
project werd verlengd tot 31/05/2021. Reders kunnen hun 
factuur en betalingsbewijs voor deze datum bezorgen aan 
de Rederscentrale. 

LED-verlichting
LED staat voor Light Emitting Diode en heeft als grootste 
voordeel dat het een lange levensduur heeft. Tevens is de 
verlichting bij LED nog iets helderder, wat tegemoet komt 
aan de veiligheid. Het plaatsen van de verlichting in de 
masten en bruggen brengt daarenboven veiligheidsrisi-
co’s met zich mee, wat sterk wordt verminderd gezien de 
langere levensduur van LED. 

Het project werd tijdens de zomer van 2019 administratief 
afgewerkt waarna de Rederscentrale in oktober 2019 de 
aanvraag tot uitbetaling heeft ingediend bij het Departe-
ment Landbouw en Visserij en het Zeevissersfonds. Deze 
eerste uitbetalingen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 
werden in november vorig jaar uitgevoerd. Er wordt ver-
wacht dat de uitbetaling naar de reders voor het jaar 2020 
nog voor de zomer van dit jaar zal uitgevoerd kunnen wor-
den. De uitbetaling van het jaar 2021 is voorzien voor vol-
gend jaar.

VSAT Back-up
Naar aanleiding van melding van reders die de laatste ja-
ren ondervonden dat de VSAT soms uitvalt, dit meestal in 
geval van extreme weersomstandigheden aan boord, maar 
ook technische problemen die een slechte verbinding vor-
men, heeft Rederscentrale in het voorjaar van 2019 een 
projectvoorstel ingediend voor de aanschaffing van een 
dergelijke VSAT back-up. Deze werkt aan de hand van een 
gelijkaardig systeem als de reguliere VSAT, eveneens op 
basis van een satelliet-antenne. Maar de VSAT Back-up 
werkt volledig onafhankelijk van de reguliere VSAT. Het 
grote verschil is dat de VSAT back-up veel beperkter is in 
gebruik en enkel gebruikt kan worden door de schipper 
zelf om data te versturen, voor het elektronisch logboek of 
voor noodsignalen in geval van problemen. 

Dit collectief dossier werd behandeld door het Departe-
ment Landbouw en Visserij op het beoordelingscomité 
van januari 2020 maar werd niet gunstig beoordeeld. Er 
werd vanuit het beoordelingscomité geadviseerd om het 
project opnieuw in te dienen onder dezelfde unieprioriteit 
waaronder het VSAT-project destijds werd ingediend en 
eveneens met cofinanciering van het Zeevissersfonds. 

De Rederscentrale ontving de officiële goedkeuring voor 
dit herwerkt project begin dit jaar. Reders werden per brief 
op de hoogte gebracht. Reders die reeds een VSAT Back-
up systeem aan boord geïnstalleerd hebben of van plan 
zijn deze investering te doen, dienen dit te bevestigen 
aan de Rederscentrale, vergezeld van een kopie van de 
factuur en het betalingsbewijs tegen uiterlijk 31/08/2021. 
Voor verdere vragen kunnen reders terecht bij het pro-
jectenteam van de Rederscentrale: Jasmine Vlietinck  
(jasmine.vlietinck@rederscentrale.be) of Sander Meyns 
(sander.meyns@rederscentrale.be).

mailto:jasmine.vlietinck@rederscentrale.be
mailto:sander.meyns@rederscentrale.be
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Visserij Verduurzaamt Market
Het Visserij Verduurzaamt (Market en Support) project 
wordt uitgevoerd door Rederscentrale en ILVO met als 
doelstelling om de inspanningen van de Belgische rede-
rijen ter zeevisserij inzake duurzaamheid te erkennen. De 
Visserij Verduurzaamt-erkenning werd in juni 2018 gelan-
ceerd en is sindsdien zichtbaar voor kopers in de Belgi-
sche veilingen. Wegens grote interesse vanuit de handel, 
wordt sinds september 2019 in dit vervolgproject door de 
Rederscentrale gewerkt aan de verdere uitrol van de Vis-
serij Verduurzaamt-erkenning doorheen de keten. Meer 
informatie kan gevonden worden onder het artikel ‘Vis-
serij Verduurzaamt Market’ elders in dit informatieblad. 
Een tweede stuurgroep van beide luiken van het Visserij 
Verduurzaamt-project (Market en Support) vond plaats op 
vrijdag 12 februari, waarover in de volgende editie van dit 
informatieblad gerapporteerd zal worden.

Fishing For Litter –  
Sensibilisering en Communicatie
De Belgische visserijsector levert reeds heel wat inspan-
ningen om afval uit zee te verzamelen onder de noemer 
Fishing for Litter (FFL). Toch merken we op dat deze ac-
ties vaak onderbelicht worden en het grote publiek on-
voldoende bereiken. Hierdoor werkt Rederscentrale sinds 
midden 2019 aan een traject aan de hand van twee luiken, 
namelijk Communicatie en Sensibilisering. De hoofddoel-
stelling houdt in dat reders en vissers gestimuleerd wor-
den om verder afval uit zee te verzamelen en daarvoor ook 
beloond worden. Dit moet nieuwe impulsen geven aan het 
lopende project FFL. Daarnaast wenst Rederscentrale via 
haar communicatie ook andere zeegebruikers ertoe aan 
zetten om mee te werken aan deze doelstelling.

Registratie van de aangelande Big Bags vormt één van de 
grootste moeilijkheden voor vissers. Daarom werd in 2020 
gewerkt aan een gebruiksvriendelijke smartphone-appli-
catie om op een efficiënte manier door te geven welk soort 
afval werd opgevist, in welk gebied het werd opgevist en 
in welke haven het is afgezet.

De Fishing for Litter smartphone-applicatie werd in sep-
tember gelanceerd. Reders werden door de Rederscen-
trale gecontacteerd om per vaartuig twee verantwoorde-
lijke vissers aan te duiden. Deze vissers werden vervolgens 
door de Rederscentrale opgeroepen om zich via de ap-
plicatie te registeren en deze consistent te gebruiken bij 
het registreren van de Big Bags. De applicatie is ondertus-
sen te downloaden via de Android Play Store en de Apple  
Store:

• https://play.google.com/store/apps/details?id=be.
rederscentrale.litterapp

• https://apps.apple.com/be/app/fishing-for-litter/
id1527415492?l=nl

Productie- en Marketingplan 2021
Met het achtste productie- en marketingplan (PMP) wenst 
de Rederscentrale als producentenorganisatie tegemoet 
te komen aan de Verordening (EU) 1379/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad, houdende een gemeen-
schappelijke marktordening voor visserijproducten en 
aquacultuurproducten. In de gemeenschappelijke mark-
tordening krijgen producentenorganisaties een centrale 
rol toebedeeld voor het bereiken van de doelstellingen 
van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en hun produc-
tie- en marketingplannen spelen daarbij een belangrijke 
rol. Het PMP voor het jaar 2021 bevat een strategie, acties 
en controlemogelijkheden teneinde te streven naar deze 
doelstellingen. 

In het kader van de beoordeling van het Productie- en 
Marketingplan 2021 van de Rederscentrale werd op vrij-
dag 29 januari een overleg met andere ketendeelnemers, 
die eveneens zetelen in de Werkgroep Visserij onder het 
Convenant Visserij verduurzaamt, gehouden. Uit het over-
leg kwamen enkele concrete acties naar voor die zullen 
worden meegenomen in het Productie- en Marketingplan 
2021.

JV ■

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.rederscentrale.litterapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.rederscentrale.litterapp
https://apps.apple.com/be/app/fishing-for-litter/id1527415492?l=nl
https://apps.apple.com/be/app/fishing-for-litter/id1527415492?l=nl
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Eén van de doelstellingen van het Visserij Verduurzaamt 
Market-project is het kunnen benutten van het bestaande 
erkenningssysteem, voor rederijen die voldoende inspan-
ningen leveren inzake verduurzaming, op de markt. Het 
lanceren van een B2C-markterkenning die zichtbaar is van 
op de veilfactuur bij eerste verkoop tot in het verkooppunt, 
kan deze doelstelling realiseren in de praktijk. 

Om te bekijken of een dergelijke B2C-markterkenning ef-
fectief mogelijk is, werden in de loop van 2020 een aantal 
proeftrajecten opgezet waarbij gedurende het traject de 
nodige kennis wordt opgedaan betreffende een B2C-mark-
terkenning en de bijhorende bepalingen en controleme-
chanismen. Tijdens dit traject wordt beroep gedaan op de 
diensten van de externe certificeringsinstelling TÜV Nord 
Integra, dat instaat voor de controles, onder andere om na 
te gaan of de percentages van de Visserij Verduurzaamt-vis 
ten opzichte van de aanwezige korf vis behaald worden. Tij-
dens de audit wordt gescreend of de deelnemer voor zijn 
producten voldoet aan alle vereisten die worden opgelijst 
in het B2C-lastenboek. De vereisten zijn gegroepeerd in ze-
ven hoofdstukken: Beheer, Traceerbaarheid, Productschei-
ding & -identificatie, Aanbiedingsvorm, Verkoop, Gebruik 
van het merk en Grootdistributie. Dit laatste hoofdstuk om-
helst de specifieke procedures voor marktdeelnemers met 
meerdere filialen, zoals supermarkten. Voor hen worden 
interne controlesystemen met interne audits aangewend. 
Voor meer details over de normen die zijn vastgelegd op 
vlak van aanbiedingsvormen verwijzen we graag naar een 
artikel in het informatieblad van november 2020 op pagina 
20-21 via https://www.rederscentrale.be/infoblad/. 

Het proeftraject loopt momenteel met een viertal verkoop-
punten, namelijk Carrefour, Spar Ieper, vishandel Bulté en 
de Vistafel. Het is belangrijk dat zowel retailers als visklein-
handels deel uitmaken van het proeftraject omdat op zeer 
diverse manieren wordt gewerkt. De eerste startaudits van 
TÜV Nord Integra verliepen zeer constructief waarbij in de 
meeste gevallen slechts een aantal opmerkingen geformu-
leerd werden. De marktdeelnemer heeft op die basis 28 
kalenderdagen de tijd om een corrigerend actieplan uit te 
werken en voor te leggen aan de certificeringsinstelling. Dit 
zou moeten resulteren in het bekomen van een certificaat, 

waarbij de marktdeelnemer gedurende één jaar gemach-
tigd is om de Visserij Verduurzaamt-erkenning te gebrui-
ken. Indien met dit actieplan de non-conformiteit niet kan 
worden weggewerkt, kan de certificeringsinstelling ge-
noodzaakt zijn opnieuw een audit uit te voeren. 

Binnen het B2C-traject dienen alle schakels in de keten 
gecertificeerd te worden om gebruik te kunnen maken 
van het Visserij Verduurzaamt-principe. Het gaat hier zowel 
om de eerste koper, de verwerker, de onderaannemer en 
andere tussenpersonen op de weg tussen eerste verkoop-
punt en consument van de producten van de Visserij Ver-
duurzaamt-erkende Belgische vissersschepen. Groothan-
delaren die deelnemen aan het proeftraject zijn Vishandel 
André, Multifish, De Troyer en Alfafish. Ook Kunafish, dat 
loonwerk verricht voor Visserij Verduurzaamt-producten zal 
de audit ondergaan. Daarnaast is er Revi Food, die visberei-
dingen produceert voornamelijk voor supermarkten. 

Het grote voordeel van vishandelaren of verkooppunten in-
dien zij gecertificeerd zijn, is dat zij met gelijk welke partner 
mogen samenwerken rond vis onder de Visserij Verduur-
zaamt-erkenning. Indien er nieuwe geïnteresseerde ver-
kooppunten een certificaat wensen te behalen, mogen zij 
doorheen het ketenproces louter samenwerken met markt-
deelnemers die een geldig certificaat kunnen voorleggen 
en vermeld worden op de Visserij Verduurzaamt-website. 
Na afloop van het proeftraject zal in de loop van het tweede 
kwartaal het B2C-traject ook opengesteld worden voor an-
dere handelaren, die geen deel uitmaken van het proeftra-
ject. Via de nieuwe Visserij Verduurzaamt-website (www.vis-
serijverduurzaamt.be) zullen marktdeelnemers zich kunnen 
aanmelden bij de Rederscentrale – die optreedt als beheer-
der – om gebruik te mogen maken van de Visserij Verduur-
zaamt-erkenning. Ook restaurants, cateraars of overheids-
diensten/bedrijven die vismaaltijden aanbieden kunnen 
zich aanmelden. Op de nieuwe website zal ook een over-
zicht terug te vinden zijn van alle rederijen die de erkenning 
bezitten en alle gecertificeerde marktdeelnemers, gevolgd 
door hun uniek Visserij Verduurzaamt-nummer. Deze unie-
ke code moet steeds vermeld worden indien marktdeelne-
mers communiceren over Visserij Verduurzaamt. 

SM ■

Visserij Verduurzaamt Market
De Visserij Verduurzaamt-projecten (Market en Support) worden uitgevoerd door Rederscentrale en het ILVO met 
als doelstelling de inspanningen van de Belgische rederijen ter zeevisserij inzake duurzaamheid te erkennen. De 
Visserij Verduurzaamt-erkenning werd in juni 2018 gelanceerd en is sindsdien zichtbaar voor kopers in de Belgische 
veilingen. Wegens grote interesse vanuit de handel werd midden vorig jaar een aantal proeftrajecten gelanceerd 
voor de opstart van een B2C-traject, namelijk vanaf eerste verkoop op de veiling tot op het laatste verkooppunt. Bij 
deze een update van het B2C-traject.

https://www.rederscentrale.be/infoblad/
http://www.visserijverduurzaamt.be
http://www.visserijverduurzaamt.be


 

28

Aanvullende quotamaatregelen
Na advies van de Quotacommissie, die samenkwam op 5 januari 2021, stuurde de Dienst Visserij een verduidelij-
king uit op de Nieuwjaarsbrief 2021 met onder andere een  aanpassing van maatregelen voor een aantal soorten. 
Hieronder vindt u een samenvatting, waaronder ook een aankondiging van de opstart van een nieuwsbrief vanuit 
het Departement Landbouw en Visserij.

Schelvis 7, 8
In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 
worden schelvisvangsten van vissersvaartuigen van het KVS in 
ICES-gebieden 7,8 beperkt tot 50 kg/dag. Schelvisvangsten van 
vissersvaartuigen van het GVS worden in ICES-gebieden 7,8 be-
perkt tot 100 kg/dag.

Rog 7a-c,e-k
De rogvangsten worden vanaf 1 november tot 31 maart 2021 in 
de ICES-gebieden 7a-c,e-k per zeereis voor vissersvaartuigen van 
het KVS beperkt tot 350 kg per vaartdag en voor vissersvaartui-
gen van het GVS geldt een beperking van 700 kg per vaartdag. 

Wijting 7a
De wijtingsvangsten van vissersvaartuigen in het ICES-gebied 7a 
worden voor vaartuigen van het GVS beperkt tot een hoeveelheid 
van 100 kg voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021.

Tarbot en griet Noordzee
In de ICES-gebieden 2,4 wordt gedurende de periode van 1 ja-
nuari tot en met 31 maart 2021 een hoeveelheid tarbot en griet 
toegekend van 200 kg/vaartuig van het KVS en 400 kg/vaartuig 
van het GVS.

 ICES-gebied 7hjk
Gedurende het volledige jaar 2021 is de visserij verboden in 
ICES-gebied 7hjk voor vaartuigen van het klein vlootsegment 
(KVS). Van 1 januari tot en met 31 maart 2021 geldt dit verbod 
ook voor vaartuigen behorende tot het GVS.

ICES-gebied 7a
voor de Ierse Zee is in de periode 1 januari 2021 tot 31 maart 
2021 het voor een vaartuig van het GVS verboden een totale 
tongvangst te realiseren die groter is dan 3250 kg, een weten-
schappelijk quotum niet meegerekend.

Gecombineerde zeereizen
Voor tongvangst:
Bij gecombineerde zeereizen tussen 7fg en 7d mag er vanaf 1 fe-
bruari 2021 een maximale tonghoeveelheid worden opgevan-
gen van: 

• 175 kg/dag in 7d voor vaartuigen behorend tot KVS; 
• 350kg/dag in 7d voor vaartuigen behorend tot GVS. 

Bij gecombineerde zeereizen tussen 7d en Noordzee (2, 4) mag 
er vanaf 1 februari 2021 een maximale tonghoeveelheid worden 
opgevangen van: 

• 350 kg/dag in Noordzee voor vaartuigen behorend 
tot KVS; 

• 700 kg/dage in Noordzee voor vaartuigen behorend 
tot GVS. 

Bij gecombineerde zeereizen tussen 7fg en 7e mag er vanaf 1 fe-
bruari 2021 een maximale tonghoeveelheid  worden opgevan-
gen van: 

• 300 kg per zeereis in 7e 

Voor scholvangst:
Bij gecombineerde zeereizen tussen 7d en Noordzee (2, 4) mag 
er vanaf 1 februari 2021 een maximale scholhoeveelheid opge-
vangen worden van:

• 800 kg/dag in Noordzee voor vaartuigen behorend 
tot KVS;

• 1600 kg/dag in Noordzee voor vaartuigen behorend 
tot GVS.

Verder is het niet toegestaan om gecombineerde zeereizen te 
doen tussen ICES-gebieden 7a en 2,4 en ICES-gebieden  tussen 
7fg en 2,4.

Nieuwsbrief Departement Landbouw en 
Visserij
Het Departement Landbouw en Visserij meldde in het rond-
schrijven ook dat het vanaf februari 2021 op regelmatige basis 
een nieuwsbrief zal publiceren gerelateerd aan de zeevisserij en 
aquacultuur. Wie dit wenst te ontvangen, dient zich te registre-
ren. Door zich te registreren zal men steeds op de hoogte blij-
ven van nieuwe regelgeving praktische informatie en beleidsi-
nitiatieven op Europees en Vlaams niveau. Daarnaast zal men in 
deze nieuwsbrief frequent recente cijfergegevens, publicaties, 
aankondigingen van evenementen, updates over aanpassingen 
op www.vlaanderen.be/visserij en andere wetenswaardigheden 
over zeevisserij en aquacultuur vinden. De communicatie van 
aanpassingen aan het Ministerieel Besluit  rond visserijmoge-
lijkheden en aanvullende quotamaatregelen, blijft wel via rond-
schrijven aan reders en Rederscentrale gebeuren.

Registreren voor de nieuwsbrief kan op de homepagina van de 
dienst Visserij: https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/nieuw-nieuws-
brief-zeevisserij-en-aquacultuur. 
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AANVOER
In december werden in Belgische havens 1.123 ton visserijpro-
ducten aangevoerd door Belgische vissersvaartuigen. Dit is een 
daling met 13% t.o.v. 2019. Hiervan werd 629 ton of 56% aan-
gevoerd in de vismijn van Zeebrugge (+1%), 473 ton of 42% in 
Oostende (+1%) en 22 ton of 2% in Nieuwpoort.

De totale hoeveelheid aangelande demersale vissoorten daalde 
met 10% tot 864 ton, wat goed is voor 77% van de totale aanvoer 
(+3%).

De aanvoer van de belangrijkste rondvissoorten gaf volgend 
beeld: kabeljauw +19%, schelvis +11% en wijting -32%. 

Bij de platvissen werd meer schol aangevoerd: 291 ton (+10%). 
Van tong werd 122 ton aangeland, een daling met 33%. De aan-
voer van tarbot steeg met 24% tot 19 ton. Griet steeg eveneens 
met 11% tot 18 ton en schartong daalde van 31 naar 23 ton. Zee-
duivel vermeerderde van 24 ton naar 31 ton. 

De aanvoer van garnalen steeg van 8 ton naar 15 ton, terwijl er 
10  ton langoustines werden aangevoerd (+235%). De aanvoer 
van Sint-Jacobsschelpen daalde met 20 ton tot 43 ton.

AANVOERWAARDE
De totale aanvoerwaarde in de drie Belgische vismijnen, gereali-
seerd door Belgische vaartuigen, bedroeg in december 4,18 mil-
joen euro t.o.v. 5,98 miljoen euro in december 2019. Dit is een 
vermindering met 30%.

De besomming voor de demersale vissoorten bedroeg 3,35 mil-
joen euro (-29%), wat overeenkomt met 80% (+1%) van de totale 
aanvoerwaarde.

De rondvissoorten kabeljauw, schelvis en wijting brachten res-
pectievelijk 13%, 25% en 39% minder op, nl. € 100.000 voor  
kabeljauw, € 8.000 voor schelvis en € 12.000 voor wijting.

De aanvoerwaarde van schol daalde met 5% tot 598.000 euro.  
De aanvoerwaarde van tong verminderde met 49% tot 1,29 mil-
joen euro. Hiermee bedroeg de tongomzet 31% van de totale 
besomming, wat 12% minder is dan in december 2019.

Bij de andere platvissoorten bracht tarbot 2% minder op 
(€ 232.000) en griet 4% (€ 150.000). De omzet voor tongschar 
bleef status quo op 162.000 euro, terwijl schartong daalde met 
7% tot 63.000 euro. 

Zeeduivel kende een aanvoerwaarde van 
€ 391.000 (+17%). 

De besomming van garnalen nam toe met 83% 
tot € 108.000. De aanvoerwaarde van langousti-
nes steeg met 242%, wat resulteerde in een om-
zet van € 109.000. Sint-Jacobsschelpen noteer-
den een daling in aanvoerwaarde t.o.v. 2019, wat 
resulteerde in een opbrengst van € 106.000.

PRIJZEN
De gemiddelde visprijs daalde met 19% tot 
3,72 euro/kg. In de vismijn van Zeebrugge werd 
gemiddeld 4,02 euro/kg (-15%) geboden en in 
Oostende werd 3,33 euro/kg betaald (-27%).  
De aanvoer in Nieuwpoort bracht gemiddeld 
3,60 euro/kg op (+3%).

Voor de demersale vissoorten betaalde men ge-
middeld 3,87 euro/kg t.o.v. 4,93 euro/kg in de-
cember 2019 (-21%).

Marktsituatie in de zeevisserij
DECEMBER 2020

Teneinde seizoenschommelingen te neutraliseren worden de 
gegevens vergeleken met de overeenstemmende

maand van het voorgaande jaar.

Ruime daling van de aanvoerwaarde en visprijzen in december 2020

Evolutie aanvoer demersale vissoorten, schaal- en weekdieren t.o.v. dezelfde maand 2019.

STIJGERS  DALERS 
Soort Ton % Soort Ton %

Schelvis 7 +11% Wijting 17 -32%

Kabeljauw 38 +19% Steenbolk 13 -22%

Schol 291 +10% Tong 123 -33%

Bot 2 +27% Schartong 23 -25%

Schar 10 +13% Rog 92 -31%

Tarbot 19 +24% Hondshaai 36 -29%

Griet 18 +11% Sint-Jacobsschelpen 43 -32%

Tongschar 31 +37% Pijlinktvis 29 -65%

Rode Poon 55 +19% Zeekat 123 -5%

Garnaal 15 +98%

Langoustines 10 +235% 
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Vergelijkende zeevisserijstatistiek
december (2019-2020)

12/2019 12/2020
KG EURO EURO/KG KG EURO EURO/KG 

Demersaal
ANDERE DEMERS. 591 886,83 1,50 962 1.260,91 1,31
BLONDE ROG 64.543 112.650,77 1,75 48.478 78.785,26 1,63
BOT 1.532 1.151,53 0,75 2.003 792,26 0,40
ENGELSE POON 22.765 6.985,42 0,31 12.789 1.865,61 0,15
GRAUWE POON 2.181 501,16 0,23 1.337 206,43 0,15
GRIET 16.377 155.985,07 9,52 18.265 150.142,95 8,22
GROOTOOGROG 1.274 1.216,05 0,95 1.400 690,34 0,49
HEEK 2.662 5.824,19 2,19 993 2.181,46 2,20
HEILBOT 6 97,80 16,30 64 808,70 12,64
HONDSHAAI 49.799 20.778,59 0,42 35.964 7.597,63 0,21
HONDSTONG (WITJE) 3.082 7.308,10 2,37 686 1.600,13 2,33
KABELJAUW 31.969 115.248,47 3,61 37.909 100.455,12 2,65
KATHAAI 9.469 3.682,22 0,39 6.288 939,03 0,15
KATHAAIACHTIGEN 200 47,50 0,24
KONGERAAL 5.770 2.548,80 0,44 4.000 3.100,34 0,78
KOOLVIS 117 198,84 1,70 141 103,68 0,74
LENG 1.029 2.516,36 2,45 1.173 2.380,96 2,03
LIPVISSEN 130 41,31 0,32 104 37,64 0,36
MUL 23.788 57.276,03 2,41 14.173 65.972,71 4,65
PIETERMAN 1.981 4.854,58 2,45 2.511 5.066,95 2,02
POLLAK 1.442 6.189,34 4,29 1.343 4.983,76 3,71
RODE POON 46.403 45.397,49 0,98 55.209 38.791,04 0,70
ROGGEN 23 27,54 1,20 183 120,85 0,66
SCHAR 8.374 6.491,36 0,78 9.606 6.638,79 0,69
SCHARRETONG 31.350 67.256,71 2,15 23.413 62.545,65 2,67
SCHELVIS 6.648 9.858,52 1,48 7.396 7.543,81 1,02
SCHOL 265.233 628.040,54 2,37 291.179 598.250,77 2,05
STEENBOLK 16.707 8.719,35 0,52 13.022 4.966,93 0,38
STEKELROG 51.396 73.115,02 1,42 37.613 40.641,84 1,08
TARBOT 15.612 237.276,46 15,20 19.357 231.567,86 11,96
TONG 182.026 2.552.139,45 14,02 122.748 1.291.423,61 10,52
TONGSCHAR 22.703 161.156,04 7,10 31.060 162.143,61 5,22
WIJTING 25.490 19.460,98 0,76 17.363 11.865,81 0,68
ZANDTONG 3.430 25.991,56 7,58 5.379 22.600,42 4,20
ZEEBAARS 2.064 21.580,02 10,46 2.649 25.826,78 9,75
ZEEDUIVEL 24.071 335.544,19 13,94 30.811 391.043,77 12,69
ZEEWOLF 343 1.638,18 4,78 443 2.059,57 4,65
ZONNEVIS 1.593 13.756,07 8,64 1.718 13.470,11 7,84
ZWARTE ZEEBRASEM 496 436,79 0,88 368 439,02 1,19
ZANDROG 16.054 21.280,31 1,33 4.583 5.817,35 1,27
GOLFROG 117 211,88 1,81 14 4,44 0,32
TORSK 27 18,21 0,67
HAAIEN ALG. 81 39,87 0,49 179 98,90 0,55
ATL. ZALM 1 8,95 8,95
PALING 9 80,78 8,98 4 29,08 7,27
DUNLIPHARDER 4 1,01 0,25

TOTAAL DEMERSAAL 960.761 4.735.459,79 4,93 865.081 3.346.918,33 3,87
Pelagisch

HARING 14.020 3.289,79 0,23 20.504 3.595,15 0,18
MAKREEL 3.027 7.565,01 2,50 791 3.422,98 4,33
SPROT 7 14,85 2,12 201 371,91 1,85
SARDINE 37 96,95 2,62
HORSMAKRELEN 1.081 893,23 0,83 797 645,35 0,81

TOTAAL PELAGISCH 18.135 11.762,88 0,65 22.330 8.132,34 0,36
Schaaldieren

GARNAAL 8.498 64.473,30 7,59 19.373 145.834,88 7,53
LANGOUST.(GEH.) 3.039 31.804,78 10,47 10.193 108.590,39 10,65
NOORDZEEKRAB 3.268 15.572,39 4,77 3.906 21.322,78 5,46
ZEEKREEFT 76 839,47 11,05 132 1.736,69 13,16
ANDERE SCHAALD. 2.782 1.864,49 0,67 1.346 2.558,93 1,90

TOTAAL SCHAALDIEREN 17.663 114.554,43 6,49 34.950 280.043,67 8,01
Weekdieren

OCTOPUSSEN 10.540 11.763,13 1,12 3.938 3.298,18 0,84
PIJLINKTVISSEN 83.760 543.080,76 6,48 29.361 202.656,94 6,90
ST.JAKOBS-SCH. 36.253 110.439,00 3,05 42.759 105.993,18 2,48
WULK 11.077 12.032,37 1,09 6.480 3.434,34 0,53
ZEEKAT 129.883 346.838,70 2,67 122.690 264.692,66 2,16

TOTAAL WEEKDIEREN 271.513 1.024.153,96 3,77 205.228 580.075,30 2,83
Eindtotaal 1.268.072 5.885.931,06 4,64 1.127.589 4.215.169,64 3,74
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Gecumuleerde vergelijkende
zeevisserijstatistiek (2019-2020)

2019      jan-dec 2020      jan-dec
KG EURO EURO/KG KG EURO EURO/KG 

Demersaal
ANDERE DEMERS. 8.246 11.862,88 1,44 8.349 11.235,31 1,35
ATL. ZALM 37 511,53 13,83 9 72,78 8,09
BLONDE ROG 621.736 1.258.946,06 2,02 842.057 1.542.487,13 1,83
BOT 120.507 81.271,67 0,67 148.837 62.605,34 0,42
DUNLIPHARDER 118 71,13 0,60 133 64,60 0,49
ENGELSE POON 260.061 163.253,99 0,63 196.284 136.598,12 0,70
GOLFROG 174 296,52 1,70 140 182,19 1,30
GRAUWE POON 45.894 14.184,83 0,31 29.499 9.749,80 0,33
GRIET 196.032 1.577.609,69 8,05 177.865 1.358.829,30 7,64
GROOTOOGROG 24.207 30.854,96 1,27 20.207 23.234,90 1,15
HAAIEN ALG. 3.192 835,27 0,26 5.437 1.929,43 0,35
HEEK 58.728 111.738,29 1,90 56.480 86.249,60 1,53
HEILBOT 1.597 19.058,04 11,93 1.128 13.001,77 11,53
HONDSHAAI 503.774 239.863,32 0,48 454.190 212.919,52 0,47
HONDSTONG (WITJE) 63.776 110.517,75 1,73 59.739 89.548,92 1,50
KABELJAUW 355.089 1.131.261,91 3,19 264.474 777.552,79 2,94
KATHAAI 61.815 32.320,05 0,52 65.028 32.071,06 0,49
KATHAAIACHTIGEN 300 147,50 0,49 290 108,70 0,37
KONGERAAL 42.914 23.093,94 0,54 30.207 23.094,72 0,76
KOOLVIS 2.848 3.670,83 1,29 1.810 2.062,99 1,14
LENG 16.582 36.684,01 2,21 18.620 39.430,51 2,12
LIPVISSEN 1.852 743,81 0,40 1.470 388,21 0,26
MUL 128.036 342.376,38 2,67 197.871 558.976,79 2,82
PALING 42 361,64 8,61 72 664,93 9,24
PIETERMAN 23.064 58.277,47 2,53 26.895 38.549,15 1,43
POLLAK 20.037 82.390,18 4,11 19.237 69.593,48 3,62
RODE POON 392.654 532.955,86 1,36 402.311 474.475,41 1,18
ROGGEN 1.586 1.925,36 1,21 1.943 1.733,52 0,89
ROODBAARZEN 25 26,94 1,08
SCHAR 212.539 151.525,20 0,71 153.104 85.301,69 0,56
SCHARRETONG 426.500 783.114,59 1,84 505.767 1.014.129,42 2,01
SCHELVIS 93.506 161.016,48 1,72 98.997 140.850,67 1,42
SCHOL 3.640.134 8.619.586,60 2,37 2.163.174 4.788.887,31 2,21
STEENBOLK 212.791 106.256,19 0,50 187.314 113.094,99 0,60
STEKELROG 467.063 799.015,26 1,71 461.824 762.069,40 1,65
TARBOT 266.759 3.055.246,54 11,45 242.002 2.469.186,52 10,20
TONG 2.045.870 25.917.076,74 12,67 2.401.506 28.249.877,72 11,76
TONGSCHAR 452.619 1.767.557,92 3,91 380.690 1.306.202,04 3,43
TORSK 75 22,12 0,29 21 3,41 0,16
WIJTING 166.761 195.066,00 1,17 201.708 213.878,95 1,06
ZANDROG 153.271 257.981,04 1,68 104.316 177.093,19 1,70
ZANDTONG 33.962 249.778,58 7,35 32.387 207.351,65 6,40
ZEEBAARS 14.349 145.696,11 10,15 18.573 168.241,97 9,06
ZEEDUIVEL 348.222 3.563.429,52 10,23 408.287 3.629.406,43 8,89
ZEEWOLF 22.333 71.514,97 3,20 8.697 30.684,80 3,53
ZONNEVIS 22.772 172.026,41 7,55 33.924 239.856,15 7,07
ZWARTE ZEEBRASEM 5.118 4.428,73 0,87 5.642 4.035,53 0,72
GEVLEKTE ROG 525 1.822,85 3,47 108 291,62 2,70
GOUDBRASEM 14 25,06 1,79
ZEEBARBEEL 4 26,00 6,50 17 124,27 7,31
SNOEKBAARS 2 19,54 9,77

TOTAAL DEMERSAAL 11.540.110 51.889.324,70 4,50 10.438.642 49.167.998,27 4,71
Pelagisch

GEEP 2 2,32 1,16
HARING 28.882 8.948,44 0,31 63.249 22.851,38 0,36
MAKREEL 10.935 26.324,51 2,41 22.243 45.244,76 2,03
SARDINE 2 0,42 0,21 72 219,95 3,05
SPROT 34 64,89 1,91 417 812,36 1,95
HORSMAKRELEN 4.256 3.557,48 0,84 12.165 9.414,34 0,77

TOTAAL PELAGISCH 44.111 38.898,06 0,88 98.146 78.542,80 0,80
Schaaldieren

ANDERE SCHAALD. 12.475 13.727,82 1,10 11.439 14.044,86 1,23
GARNAAL 517.760 1.791.973,14 3,46 317.413 1.634.397,97 5,15
KRABBENPOTEN 30.642 133.341,27 4,35
LANGOUST.(GEH.) 50.787 379.297,39 7,47 136.024 957.031,01 7,04
LANGOUST.(ST.) 37.509 269.199,90 7,18
NOORDZEEKRAB 34.410 58.637,92 1,70 61.352 178.133,00 2,90
ZEEKREEFT 2.199 21.069,36 9,58 2.432 21.778,23 8,95
SPINKRAB 89 111,11 1,25 13 36,14 2,78

TOTAAL SCHAALDIEREN 685.871 2.667.357,92 3,89 528.673 2.805.421,20 5,31
Weekdieren

OCTOPUSSEN 160.505 220.933,91 1,38 155.709 106.822,72 0,69
PIJLINKTVISSEN 227.136 1.502.463,78 6,61 221.709 1.273.092,94 5,74
ST.JAKOBS-SCH. 291.597 520.664,27 1,79 386.486 589.069,85 1,52
WULK 91.886 129.707,44 1,41 89.690 82.747,73 0,92
ZEEKAT 712.922 2.191.723,15 3,07 876.580 2.304.651,09 2,63

TOTAAL WEEKDIEREN 1.484.046 4.565.492,55 3,08 1.730.174 4.356.384,33 2,52
Eindtotaal 13.754.138 59.161.073,23 4,30 12.795.635 56.408.346,60 4,41
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Met dank aan onze adverteerders

De gemiddelde prijs voor kabeljauw bedroeg 2,65 euro/kg 
(-27%). 

De prijs voor schol daalde met 13% tot 2,05 euro/kg. Per klasse 
1-2-3-4 betaalde men respectievelijk volgende prijzen in euro/
kg: 2,95 (-5%); 2,35 (-14%); 2,05 (-13%) en 1,62 (-15%).

Onze economisch belangrijkste vissoort tong noteerde een prijs-
daling van 25% tot gemiddeld 10,52 euro/kg. 

Volgende prijzen in euro/kg werden bekomen per grootteklasse voor tong:

STIJGERS  DALERS 
Soort Euro/kg % Soort Euro/kg %

Schartong 2,67 +25% Schelvis 1,02  -31%
Langoustines 10,66 +2% Kabeljauw 2,65  -27%
Pijlinktvis 6,90 +7% Wijting  0,68  -11%

Steenbolk  0,38  -27%
Schol  2,05  -13%
Bot  0,40  -47%
Schar  0,40  -49%
Tarbot  11,96  -21%
Griet 8,22 -14%
Tongschar 5,22 -26%
Rog 1,37 -12%
Rode Poon 0,70 -29%
Zeeduivel 12,69 -9%
Hondshaai 0,21 -50%
Garnaal 7,01 -7%
Sint-Jacobsschelpen 2,48 -25%
Zeekat 2,16 -19%

Evolutie prijzen demersa-
le vissoorten, schaal- en 
weekdieren t.o.v. zelfde 
maand 2019:

MV ■

Grootteklas-
se

december
2019

december
2020 Evolutie

1 21,11 16,28 -23%
2 20,09 16,00 -20%
3 14,83 13,40 -10%
4 12,18 10,58 -13%
5 9,59 5,45 -43%

Totaal 14,02 10,52 -25%



Verversingsinterval meer
dan verdubbeld door
Mobilgard HSD+ 15W-40

Marine Succes Story

Z.201 Job Senior – Belgium  |  Mobilgard HSD+ 15W-40  |  Caterpilla

Olielevensduur meer dan verdubbeld en verbeterde 
motorreinheid dankzij Mobilgard HSD+ 15W-40

Voor meer informati e over Mobilgard HSD+ 15W-40  en andere Mobil-smeermiddelen, 
bezoek dan de ExxonMobil Marine Lubricants Website of neem contact op met 
uw ExxonMobil Distributeur: Ingelbeen-Soete bvba via +32 (0) 51 26 82 00 of via www.ingelbeen.be

Aanbeveling

Mobilgard HSD+ 15W-40 is een extra high performance, 
multigrade motorolie speciaal geformuleerd voor 
verhoogde verversings- intervallen in zwaarbelaste 
hoge snelheid dieselmotoren in de scheepvaart. 
De Mobilgard HSD+ 15W-40 biedt: 

• Verbeterde oxidatiestabiliteit 

• Uitstekende roet- en 
viscositeitsbeheersing

• Uitstekende anti-slijtage performance

• Low ash formulatie die beantwoordt 
aan API CK-4

Situatie

Begin mei 2020 kozen de eigenaars  van de  Z.201 Job 
Senior ervoor om de CAT-motor met de gloednieuwe 
Mobilgard HSD+ 15W-40 te onderhouden. Voordien 
werd door het gebruik een standaard 15W-40 
motorolie van een concurrerend merk 500 uren olie 
levensduur gehaald. Door het overschakelen naar 
Mobilgard HSD+ 15W-40 mikte men op het bereiken 
van langere verversingsintervallen voor zowel olie als 
fi lter terwijl de motor in topconditie blijft. 

Resultaat en voordelen

De Mobilgard HSD+ 15W-40 kan de hoge verwachtingen volledig waarmaken. 
Na een nauwkeurige opvolging door Ingelbeen-Soete via Mobil Serv Olie 
Analyse werd de olie levensduur opgetrokken van 500 tot maar liefst 1.200 uren. 
De resultaten van de olieanalyses lagen allen binnen de gestelde limieten en 
vertonen geen afwijkingen. De gemeten waarden voor metaalslijtagedelen 
toonden dat de motor uitmuntend beschermd bleef tijdens dit verlengde 
interval. Daarnaast waren er geen storingen meer, dalende onderhoudskosten 
en een verhoogde reinheid in de motor dankzij deze Mobilgard HSD+ 15W-40.



Openingsuren: Van maandag t/m donderdag van 8.30u tot 12.15u - 13u tot 17u en vrijdag van 08.30u tot 12.30u

Zeevissersfonds

NIEUW ADRES:
Vijverstraat 47 bus 3 - 8400 Oostende

Tel: 059 509 555

Fax: 059 509 525

info@zeevissersfonds.be

namen contactpersonen Previs
en e-mail adres Previs

Contactpersonen:
Ronny Lagast +32 476 36 40 33
Luk Louwagie +32 477 68 25 00

previs@zeevissersfonds.be

Contactpersonen:
Luk Louwagie +32 477 68 25 00

previs@zeevissersfonds.be

Het kantoor is enkel open op afspraak – we zijn van ma - do van 08u30 - 12u15 en van 13u00 - 17u00 en 
op vrijdag van 08u30 - 12u30 telefonisch bereikbaar op het nummer 059/509 555


