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Kotterstraat 99
8380 Zeebrugge
+32 50 55 12 04

Hendrik Baelskaai 47
8400 Oostende
+32 59 32 12 10

www.vvcequipment.be

Al sinds 20 jaar is VVC Equipment, een 

vooraanstaande leverancier van materialen voor 

de bouw, industrie, offshore, yachting en 

professionele visserij, waaronder staalkabels, 

touwen, verven, smeermiddelen, (plaatsing 

van) netten, (bedrukking van) kledij & 

veiligheidskledij. Spring gerust eens binnen ! 

info@vvcequipment.be

WWW.BESOX.BE

Kalvekeetdijk 179 bus 6

8300 Knokke-Heist

Patricia De Baene

050 63 07 18

Christa Meysseman

050 63 07 90

Katrien Van Den Bruaene

050 63 07 23

Hendrik Baelskaai 25

8400 Oostende

Karin Pyfferoen

059 44 70 25

Besox verwerkt al 71 jaar de lonen van de Belgische 

Zeevisserij. Hiervoor hebben we dagelijks 4 payroll 

experten ter beschikking staan in onze kantoren te 

Knokke-Heist en Oostende!

Offerte aanvragen of gesprek inplannen? 

Heidi Vanooteghem  |  0499 94 07 62

heidi.vanooteghem@besox.be 
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Visserijmogelijkheden 2021 en  
de TCA
Bij het aankaarten van de visserijmogelijkheden 2021 moet er momenteel nog altijd rekening worden gehouden 
met de uitwerking van het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK (Trade and Cooperation 
Agreement of TCA). Een gevolg daarvan is dat de activiteiten van de Belgische vaartuigen nog altijd afwijken van 
het normale en dit weegt – samen met gevolgen van de coronapandemie – op de resultaten voor de eerste maan-
den van dit jaar, zoals weergegeven in de marktsituatie voor januari verder in dit informatieblad.

TAC’s en quota
Sinds de ondertekening van de TCA is er een akkoord 
over de verdeelsleutel van de gezamenlijk beheerde TAC’s 
tussen de EU en het VK en over de toegang tot elkaars 
wateren, maar het vastleggen van die TAC’s blijft onder-
worpen aan jaarlijkse onderhandelingen. Volgens het ak-
koord wordt er op gemikt om dit tegen december rond 
te hebben, maar aangezien het TCA pas op 24 december 
2020 werd overeengekomen, zijn deze eerste onderhan-
delingen voor 2021 nog altijd aan de gang.

Ook andere details, zoals de flexibiliteit tussen verschillen-
de (ICES-)gebieden, specifieke technische maatregelen, 
vangstverboden, beheer van visserij op niet-gequoteer-
de soorten en overdrachten/ruilen, zijn onderwerpen van 
het nog steeds aan de gang zijnde overleg tussen de EU 
en het VK. De veranderingen door het verlaten van de EU 
door het VK, hebben ook een impact op het gedeeld visse-
rijbeheer met Noorwegen. Er waren daarom ook overleg-
momenten nodig tussen de EU en Noorwegen, tussen het 
VK en Noorwegen en tussen de drie partijen. Hier is wel al 
tot een akkoord gekomen op 16 maart, wat een grote stap 
vooruit is voor het vastleggen van de visserijmogelijkhe-
den 2021 in de Noordzee en het Skagerrak.

Een overeenkomst tussen de EU en het VK voor de tiental-
len stocks – die specifiek vermeld worden in de annexen 
van het TCA – is er dus nog niet. In afwachting daarvan 
werd in de EU beslist om het visserij-jaar 2021 te starten 
met vangstmogelijkheden tot 31 maart van 25% van de 
basisquota 2020. Deze einddatum is nu zeer dichtbij, maar 
een duidelijkheid voor de vissers over wat te verwachten 
en wat te kunnen plannen voor de rest van het jaar is er 
nog niet. ‘TAC’s en quota 2021’ was dan ook het belang-
rijkste agendapunt op de EU-visserijministerraad op 22 en 
23 maart.

Alhoewel er verder gepraat wordt met het VK met de hoop 
om tegen 1 april een akkoord te hebben, heeft de Europe-
se Commissie aan de ministerraad een alternatief voorge-
legd voor een unilaterale EU-benadering. Het commissie-
voorstel houdt in dat, zolang er geen akkoord is met het 
VK, in de EU TAC’s en quota worden vastgelegd tot 31 juli, 
rekening houdend met seizoensgebonden visserijactivitei-
ten, met de overdrachten naar VK volgens de TCA en met 
de wetenschappelijke adviezen voor 2021. Op 23 maart 
heeft de ministerraad hierover een akkoord bereikt.

Vlaams minister Hilde Crevits heeft op de raad, mede op 
basis van overleg met de Rederscentrale, verdedigd dat 
er best zo snel mogelijk duidelijkheid komt over visserij-
mogelijkheden voor het ganse jaar. De maart visserijmi-
nisterraad leek enigszins op de gewoonlijke december 
visserijministerraad, want ook de standpunten over de 
voorstellen van de Europese Commissie kwamen aan bod. 
Minister Crevits besprak voor de Vlaamse visserijsector 
de opmerkingen over quotaverminderingen op basis van 
niet-uitgelegde aanpassingen van referentiepunten en op 
basis van een gebrek aan gegevens (respectievelijk tong 
7fg, tong 7hjk en rog alle gebieden). Quota-aanpassingen 
van belangrijke bijvangstsoorten werden ook naar voor 
gebracht. De Rederscentrale concludeert over de uitkomst 
van de ministerraad voor de Vlaamse visserij dat de voorlo-
pige quota de activiteiten wel mogelijk houden, maar een 
blijvende onzekerheid over de totale 2021 quota en mede 
daardoor over de ruilmogelijkheden, maken een planning 
voor een rendabel 2021 des te moeilijker.

Britse licenties en havens
In het voorbereidend overleg met de Vlaamse overheid 
over de visserijmogelijkheden 2021 kwamen ook de res-
terende brexit-gevolgen aan bod. De Rederscentrale heeft 
van nabij het verloop van de toekenning van de Britse li-
centies voor Belgische vaartuigen opgevolgd. Na informa-
tie-uitwisseling werden de reders van vaartuigen, waarvan 
de referentie voor toegang tot de 6 tot 12-mijlszone voor 
het VK onvoldoende bleek, uitgenodigd bij de Dienst Vis-
serij. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een toevoeging 
van Belgische vaartuigen aan de lijst sinds eind januari.

Het Rederscentrale-overleg met Kabinet en Dienst heeft 
ook de problematiek verder besproken rond de aanlan-
dingen in Britse havens voor een eerste verkoop in de 
Vlaamse veilingen. Terwijl er verder wordt gekeken om dit 
mogelijk te maken onder de huidige voorwaarden, is de 
vraag gesteld of en hoe er een vrije transitregeling kan on-
derhandeld worden. Momenteel liggen er echter nog zo 
veel zaken op tafel in verband met de uitvoering van de 
TCA, dat het nog lang kan duren eer alle betrokken EU(-lid-
staat)- en Britse overheden over een transitakkoord voor 
Belgische vangsten gaan beginnen spreken. Ondertussen 
wordt bekeken om een test te plannen rekening houdend 
met alle huidige en documentaire, administratieve, sanitai-
re en logistieke vereisten.

EB ■
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1 maand gratis proefperiode in de Benelux

Keuze tussen ongelimiteerde
data of data pakketten

Hoge bandbreedte voor
de beste verbinding
 
Niet afhankelijk van een
langetermijncontract

Onze service is ontworpen voor VSAT antennes van 
60 cm of meer en wordt geleverd door het grootste 
en meest betrouwbare satellietnetwerk dat er is.

+32 (0)51 79 79 29 belgosat.com info@belgosat.be

SNEL, BETROUWBAAR, KOSTEFFICIËNT

Gratis installatie

Tot 4 jaar garantie

Sneller internet aan een lagere prijs

Plaatsen van motoren tot 4200 pk
Afbouwen van nieuwbouwschepen

Scheepslift tot 300 ton en 13 m breed
Alle Scheepsherstellingen boven de waterlijn

Plaatsen van dieselmotoren en generatoren
Afbouwen van nieuwbouwschepen

Scheepslift tot 750 ton en 15 m breed
Alle scheepsherstellingen boven de waterlijn

Schroeven – Schroefassen – Roeren
Plaatsen van straalbuizen
Alle plaat- en laswerken 

Alle draai- en freeswerken
Nieuw: Nu ook Scania dealer

Kaai 250A – Voorhavenlaan 84 – B 9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 58 00 – E-mail: info@werkhuizen-ketels.be

Uw Officiële Cummins Dealer 
Motoren - Service - Onderdelen – Filters

MARELEC Food Technologies
Redanweg 15 - 8620 Nieuwpoort - Belgium - 
T +32 58 222 111 - sales@marelec.com

www.marelec.com

Wegen op zee Netcontrole

Sorteren op zee 
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KAARTNUMMER Coronavirus
COVID-19

datum

A 40 04-03-2021

De symptomen van het Coronavirus Covid-19 variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen  
met koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid. Mensen die het Coronavirus bij zich dragen, 
kunnen besmettelijk zijn voordat symptomen als hoesten en koorts optreden. Veel van hen blijken al in een vroe-
ger stadium verlies van reuk en smaak te ervaren. Sommige mensen kunnen besmet zijn met het Coronavirus 
zonder symptomen te vertonen en weten daarom niet dat ze het kunnen overdragen.

Als je je ziek voelt, hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden, reuk- en smaakstoornissen hebt, is het corona- 
virus één van de virussen die je mogelijk hebt opgelopen.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen.  
Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes 
inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken. Het risico op besmetting 
verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan  
te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus! 

DENK AAN JE VEILIGHEID
Iedereen kan volgende hygiënemaatregelen toepassen:

	Blijf thuis als je ziek bent.

	Zeer belangrijk: was regelmatig je handen met water en zeep.

	Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje 

en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

	Geen zakdoekje? Hoest of nies in je elleboogholte. Het is veiliger om voldoende afstand  

te bewaren in je sociale interacties om de verspreiding van het virus te vertragen.

	Vermijd om handen te geven of te kussen als je iemand begroet.

	Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen  

met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.

	Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel  

makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

	Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. 

COVID-19 en vissersvaartuigen
Het COVID-19-virus stuurt geregeld verwittigingen dat het niet uit het oog mag worden verloren en dat het klaar 
blijft staan om de overhand te krijgen. Daarom is er blijvend aandacht geweest bij de sociale partners in de visserij-
sector, voor preventie aan boord van de vaartuigen en tijdens de verplaatsingen van en naar schepen.

Preventiecoördinator Luk Louwagie heeft dit onder het 
PREVIS-project in handen genomen. Er wordt momenteel 
ook hard gewerkt aan het kenbaar maken van alle Vissers 
Vissen Veilig-updates via de nieuwe PREVIS-app, maar het 

blijft toch nuttig om de geactualiseerde veiligheidsinstruc-
tiekaart (VIK) A40 over COVID-preventie hier ook nog eens 
mee te geven.

EB ■
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Corona aan boord (protocol)
De bemanning van een vissersvaartuig wordt als een “contactbubbel” gezien.  
Ze werken, eten en slapen namelijk samen op een heel beperkte ruimte.

De schipper volgt de gezondheidstoestand van de opvarenden op. Is er iemand van de bemanning besmet met 
het Coronavirus of vertoont hij verschijnselen ervan, neem dan contact op met een arts of met de radiogenees-
kundige dienst en vraag om raad en advies. 

Verwittig ook het MRCC: +32 59 70 10 00. Zij zullen je helpen en bijstaan met advies. 

Ook de dienst Saniport dient op de hoogte gesteld te worden indien er besmette bemanningsleden aan 
boord van een vaartuig zijn: saniport.zeehavens@health.fgov.be of +32 2 524 97 97. 

Neem contact op met Luk Louwagie op het nummer +32 477 68 25 00 om in contact te komen met  
de arbeidsarts. 

Bemanningsleden met symptomen
Na aankomst in de haven is de schipper er verantwoordelijk voor dat niemand het schip verlaat en niemand 
aan boord van het schip komt. Iedereen aan boord is wettelijk verplicht de orders van de schipper op te volgen 
en niemand mag volgens de wet zonder toestemming van de schipper het schip verlaten. Vervolgens volgt  
de schipper alle instructies van de arts op!

Bemanningswissels / Afvaart
Elk bemanningslid dat in België vertrekt moet voorafgaandelijk aan het afreizen beschikken over:

• alle nodige en geldige reisdocumenten (check vereisten bestemming voor vertrek!)
• een geldige negatieve Covid-19 test van maximaal 72 uur oud

DENK AAN JE VEILIGHEID
	Pas de algemene hygiënemaatregelen toe.

	Probeer zoveel mogelijk de binnenruimtes te ventileren/verluchten. 

	Zorg voor een schoonmaakprogramma voor de aanraakoppervlakten, o.a. reiniging na elke maaltijd.

	Beperk de contacten bij het lossen van de vis en in buitenlandse havens:  

neem de nodige voorzorgen (afstand houden, mondmasker dragen). 

	Doe enkel essentiële verplaatsingen!

Bemanning van Belgische vissersvaartuigen
Het secretariaat van de Rederscentrale krijgt op regelmatige basis bemanning-gerelateerde vragen. Naar aanlei-
ding hiervan worden in dit artikel de voorwaarden en de procedure voor het bekomen van een dispensatie nog eens 
meegegeven. Daarna wordt teruggekomen op de registratievereisten van werk- en rusttijden. Ten slotte volgt een 
update over de specifieke scholing voor de bemanningen van Belgische vissersvaartuigen.

Dispensatie
Door een brede waaier aan oorzaken kan het wel eens 
voorvallen dat er een bemanningslid met het nodige vaar-
bevoegdheidswijs te kort is. In een dergelijke situatie kan 
er uitzonderlijk bij de FOD Mobiliteit een dispensatie aan-
gevraagd worden. Vooreerst moet er aangetoond worden 
door de reder dat er tot op het laatste moment gepro-
beerd is om iemand te vinden met de nodige kwalificaties. 
Tevens gelden er nog de volgende procedure en de on-
derstaande voorwaarden.

Een dispensatie wordt telefo-
nisch of per mail aangevraagd bij 
het secretariaat van de Reders-
centrale. Deze neemt dan verder 
contact op met de FOD Mobili-
teit. Bij een onverwacht voorval 
buiten de kantooruren wordt 
best de directeur telefonisch ge-
contacteerd. 

Voor meer informatie: PREVIS +32 59 50 95 55  previs@zeevissersfonds.be   © 

Lees verder p. 8
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   BOOMKORSTRAAT 7/8, 8380 ZEEBRUGGE   050 54 45 41

SCHEEPSWERF & MARITIEME CONSTRUC TIES

  
De scheepswerf 
voor de visserij 
in Zeebrugge!

WWW.GARDEC.BE 

MECHANIEK   |   MACHINERING   |   LASSEN

ad visserijnieuws 2020.indd   1ad visserijnieuws 2020.indd   1 3/03/20   18:493/03/20   18:49
Rederscentrale RH2020 FINAL.pdf   1   21/01/2020   16:27
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Vraag een dispensatie steeds aan van zodra het duidelijk 
is dat er geen andere oplossing is. Doe dit tijdens de week 
één dag op voorhand en voor het weekend ten laatste op 
vrijdag voor 15u.

Een dispensatie is slechts geldig voor één zeereis. Deze 
kan niet onbeperkt aangevraagd worden aangezien deze 
enkel wordt verleend in uitzonderlijke omstandigheden.

Vermeld steeds de volgende gegevens bij de aanvraag:
• Vaartuignummer
• Vertrekdatum
• Duur zeereis
• Haven van vertrek
• Volledige bemanningslijst mét functie
• Persoon voor wie dispensatie wordt aangevraagd
• Reden aanvraag dispensatie

Hou er rekening mee dat per zeereis maximaal één be-
manningslid onder dispensatie mag aanmonsteren. Kan-
didaten om onder dispensatie een bepaalde functie aan 
boord te vervullen, moeten al een opleiding voor die rang 
gevolgd hebben. Bijvoorbeeld voor een dispensatie als 
stuurman moet de persoon reeds de opleiding tot stuur-
man-schipper gevolgd hebben. 

Om een dispensatie te verkrijgen, moet er natuurlijk vol-
daan worden aan de minimumbezetting voor het onder-
nemen van de geplande zeereis. Er dient voldaan te wor-
den aan de minimum aanwezigheid van bemanningsleden 
met een GMDSS-certificaat, passend bij het vaargebied.  
Uiteraard dienen de medische keuringen alsook de vaar-
bevoegdheidsbewijzen van alle bemanningsleden geldig 
te zijn. Logischerwijze is dit ook van toepassing op de ove-
rige documentatie aan boord zoals Certificaat van Deug-
delijkheid en de Zeebrief.

Werk- en rusttijden
De wet inzake werk- en rusttijden is sinds 15 november 
2020 van kracht en schrijft voor dat een bemanningslid 
per 24 uur niet meer dan 14 uur mag presteren en 72 uur 
per periode van zeven dagen. De rusttijd van tien uur per 
etmaal mag in niet meer dan twee perioden worden op-
gedeeld, waarvan er één minstens 6 uur moet bedragen 
en de tijd tussen 2 opeenvolgende rustperioden mag niet 
meer dan 14 uur bedragen.

Tevens is er een verplichting om steeds de werk- en rust-
tijden van alle bemanningsleden bij te houden, maar er 
is geen opgelegd systeem van registratie. Rekening hou-
dend met mogelijke controles in zowel binnen- als buiten-
landse havens, adviseert de Rederscentrale aan de reders 
en de schippers om dit nauwkeuring bij te houden. Derge-
lijke registratie wordt ook best door alle bemanningsleden 
ondertekend aan het einde van de zeereis. 

Een voorbeeld van een schema voor de registratie van 
werk- en rusttijden kan bekomen worden op het secretari-
aat van de Rederscentrale.

Periodieke scholing bemanningsleden 
visserijsector
Elk bemanningslid aan boord van een Belgisch vissers-
vaartuig moet een vaarbevoegdheidsbewijs hebben en 
op geregelde tijdstippen een periodieke scholing in het 
kader van veiligheid volgen. Voor schippers, stuurmannen, 
motoristen en roergangers was dit al langer het geval. 
Sinds 1 oktober 2020 is dit ook zo voor matrozen. 

Er is een overgangsperiode voorzien waarbinnen zij een 
vaarbevoegdheidsbewijs moeten behalen. Alle zeevissers 
die als matroos varen, werden hierover aangeschreven.

Daarnaast moet elk bemanningslid de basisopleiding 
veiligheid om de vijf jaar herhalen, alsook een periodie-
ke scholing hebben gevolgd om een vaarbevoegdheids-
bewijs te hernieuwen. De vereisten voor deze periodieke 
scholing zijn ook licht gewijzigd. 

In principe moesten de periodieke scholingen   voor 
de   hernieuwing van een vaarbevoegdheidsbewijs voor 
een zeevarende vanaf 1  oktober 2020 gegeven worden 
volgens de vereisten in het koninklijk besluit van 26 juni 
2020. Door de Covid-19-crisis werd besloten dat deze da-
tum niet haalbaar zou zijn en werd de ingangsdatum aan-
gepast.

De wijziging van de inhoud en de duur van de opleiding 
PSZ Module I is ingegaan in februari 2021. De inhoud 
wordt:

• Stabiliteit*, veiligheid gieken en lieren*, vastslaan*, 
noodsystemen aan boord;

• Persoonlijke veiligheid;
• Arbeidsveiligheid;
• Milieu;
• COLREG**.

*: Matrozen worden voor het gedeelte stabiliteit, veilig-
heid gieken en lieren, vastslaan niet geëvalueerd.

 **:	 Matrozen	 en	 motoristen	 worden	 voor	 het	 gedeelte	
COLREG niet geëvalueerd.

Wie de periodieke scholing voor schipper, stuurman of 
roerganger heeft gevolgd, voldoet aan de vereisten voor 
de periodieke scholing voor motorist en/of matroos voor 
dezelfde periode. Wie de periodieke scholing voor moto-
rist heeft gevolgd, voldoet aan de vereisten voor de perio-
dieke scholing voor matroos voor dezelfde periode.

De duur van de opleiding bedraagt één dag en vindt 
plaats in de kantoren van het Zeevissersfonds/PREVIS,  
Vijverstraat 47 te 8400 Oostende. Gezien de geldende 
coronamaatregelen wordt de opleiding tijdelijk via Teams 
aangeboden. De opleidingsdata kunnen steeds opge-
vraagd worden bij het Zeevissersfonds via info@zeevis-
sersfonds.be of 059 509 555.

ZB/EB/SM ■

mailto:info@zeevissersfonds.be
mailto:info@zeevissersfonds.be


 

9Lees verder p. 11

Visserij Verduurzaamt
De Visserij Verduurzaamt-erkenning is in de Belgische visserijsector een gekend begrip geworden. In 2018 werd de 
erkenning gelanceerd op de veilklok in alle Belgische visveilingen en sinds september 2019 worden verdere stap-
pen gezet naar het ontwikkelen van een B2C-erkenning via het vervolgproject Visserij Verduurzaamt. Op 12 februari 
2021 vond de tweede stuurgroep Visserij Verduurzaamt plaats, hieronder volgt een rapportering. 

Visserij Verduurzaamt bestaat uit twee projecten. Enerzijds 
is er het project Visserij Verduurzaamt Market, uitgevoerd 
door de Rederscentrale, daarnaast is er het project Visserij 
Verduurzaamt Support, uitgevoerd door het ILVO.

Visserij Verduurzaamt Support
Op vrijdag 12 februari vond de tweede stuurgroep plaats 
en werd een stand van zaken van de verschillende werk-
pakketten gegeven. Wat betreft Visserij Verduurzaamt 
Support wordt door ILVO onder WP 1 (een eerlijke en 
up-to-date VALDUVIS-tool) geëvalueerd hoe de tool in de 
toekomst beter afgestemd kan worden op de behoeftes 
van de sector. In dit kader werden twee denktanks geor-
ganiseerd en werd advies gegeven met betrekking tot het 
nieuwe Convenant. Deze input werd in een uitgebreide 
SWOT-analyse verwerkt met eerdere interne evaluaties om 
tot een kader te komen, dat als basis wordt gebruikt voor 
de herziening van de indicatoren. Ten slotte werd ook het 
vlootrapport in het najaar van 2020 afgewerkt. 

Onder WP 2 (Verbetertrajecten), werden de scores voor 
2018 en deels 2019 vastgesteld. Deelnemende rederij-
en ontvingen hun rapport met scores in augustus 2020. 
In september en oktober vonden de eerste face-to-face 
opvolgingsgesprekken met reders plaats. Wegens de ver-
strengde coronamaatregelen, werden deze gesprekken 
omgezet naar een online vragenlijst. Deze manier van 
werken bleek zeer nuttig voor zowel het ILVO als reders en 
zal dus als basis voor verslagen van redersgesprekken ge-
bruikt worden in de toekomst. Momenteel werkt ILVO aan 
de verbetertrajecten waarbij de interpretatie van de resul-
taten wordt geautomatiseerd. In totaal voldoen maar liefst 
57 vaartuigen aan de Visserij Verduurzaamt-bepalingen.

Wat betreft WP 3 (IT & Databeheer) werden heel wat grote 
veranderingen doorgevoerd. Ten eerste werd de structuur 
van de databank geüpdatet. Op vraag van de Rederscen-
trale werd een nieuwe Visserij Verduurzaamt-website ont-
wikkeld, de VALDUVIS-website zal aangepast worden naar 
hetzelfde format. Bovendien zijn er nieuwe features toege-
voegd om alle VALDUVIS-data beter te visualiseren. 

Visserij Verduurzaamt Market
Daarna werd een stand van zaken betreffende Visserij 
Verduurzaamt Market door de Rederscentrale gegeven. 
Onder WP 4 (Visserij Verduurzaamt als markterkenning) 
worden stappen gezet naar de verdere ontwikkeling van 
een B2C-erkenning. Hiervoor heeft de Rederscentrale 
een draft B2C-lastenboek opgesteld dat ook reeds werd 
nagezien en besproken met de externe auditor waarmee 
samengewerkt wordt in het kader van de lopende proef-
trajecten.

Bij de start van deze proeftrajecten werd op 1 juli 2020 ge-
rapporteerd aan het Visserij Verduurzaamt-controleorgaan 
over de verdere ontwikkeling van de B2C-erkenning. Dit 
controleorgaan zal in de toekomst enkel het B2B-traject 
evalueren gezien het B2C-traject onderworpen is aan au-
dits door externe certificeringsinstellingen. 

Om te bekijken of een dergelijke B2C-markterkenning 
effectief mogelijk is, werden in de loop van 2020 een 
aantal proeftrajecten opgezet waarbij gedurende het tra-
ject de nodige kennis wordt opgedaan betreffende een 
B2C-markterkenning en de bijhorende bepalingen en 
controlemechanismen. Binnen het B2C-traject dienen alle 
schakels in de keten Visserij Verduurzaamt-erkend te wor-
den om gebruik te kunnen maken van het Visserij Verduur-
zaamt-principe. Indien zij volgens een audit voldoen aan 
alle bepalingen vastgelegd in het B2C-lastenboek, dan 
krijgt de marktdeelnemer een certificaat voor één jaar. Tij-
dens de audit wordt gescreend of de deelnemer voor zijn 
producten voldoet aan alle vereisten die worden opgelijst 
in het B2C-lastenboek. De eerste startaudits verliepen zeer 
constructief.

Het is de bedoeling dat de proeftrajecten eind eerste 
kwartaal van dit jaar afgerond worden en dat er nage-
zien wordt of het B2C-lastenboek nog dient aangepast te 
worden. Daarna wordt het hele B2C-traject opengesteld 
voor andere geïnteresseerde marktdeelnemers. Dit zal 
mogelijk zijn aan de hand van de vernieuwde Visserij Ver-
duurzaamt-website. Dit is een belangrijke taak onder WP 
5 (Communicatie met sector en keten). Marktdeelnemers 
zullen via de website een aanvraag tot samenwerking kun-
nen indienen die automatisch bij de beheerder Reders-
centrale terechtkomt. 

Onder WP 5 wordt eveneens via VLAM gewerkt aan het 
verder bekend maken van Visserij Verduurzaamt bij de 
consument. Daarnaast is er nog het charter ‘Voedsel ver-
bindt boer met burger’. Dit project werd reeds aangekon-
digd door minister Crevits gedurende de eerste corona-
golf en kadert binnen het promoten van lokale producten 
en lokale producenten.
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Afdeling Zeebrugge
Noordzeestraat 201
8380 Zeebrugge

Tel: +32 50 55 99 33
Fax +32 50 55 99 35

Afdeling Oostende
Sprotplein 2

8400 Oostende

Tel: +32 50 55 99 38
Fax +32 59 32 04 46

@: info@vlvis.be • Web: www.vlvis.be

Het aanvoerpunt voor verse vis in Vlaanderen

Ketting
Rubber bollen
Visserijbenodigdheden

Kotterstraat 44, 8380 Zeebrugge

GSM Jan:      0495 72 04 91

GSM Claudia: 0475 41 06 61
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Vervolg Visserij Verduurzaamt
Als voorlaatste agendapunt werd de planning van beide 
projecten toegelicht. Binnen Visserij Verduurzaamt-Sup-
port zullen de verbetertrajecten gefinaliseerd worden aan 
de hand van de gedeeltelijke automatisering. De meeste 
aandacht zal gaan naar de herziening van de indicatoren 
onder andere via de input van de twee georganiseerde 
denktanks en in overleg met de sector. Ten slotte zullen 
onder dit project de scores een laatste keer berekend wor-
den.

Wat betreft Visserij Verduurzaamt-Market zullen de proef-
trajecten en het B2C-lastenboek afgerond worden. Ver-
volgens zal de nieuwe Visserij Verduurzaamt-website ge-
lanceerd worden begin tweede kwartaal. De lancering zal 
naar buiten toe gecommuniceerd worden via een persbe-
richt of persevent.

Ten slotte werd tijdens de stuurgroep de continuïteit van 
Visserij Verduurzaamt besproken gezien beide projec-
ten aflopen op 31 december dit jaar. In dit kader zullen 
de partners, Rederscentrale en ILVO, intern hun projecten 
evalueren om tot een toekomststrategie te komen die be-
sproken zal worden met alle stakeholders tegen de zo-
mer dit jaar. Hierbij zal zeker de link gelegd worden met  
het nieuwe duurzaamheidsconvenant.

Voordelen voor reders om  
Visserij Verduurzaamt-erkend te zijn
Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke factor 
die niet uit het nieuwsbeeld weg te slaan is. Ook de con-
sument kiest steeds meer bewuster voor duurzame voe-
dingsproducten en is bereid daar meer voor te betalen. 
Om hieraan te beantwoorden, werd Visserij Verduurzaamt 
door de Belgische visserijsector in het leven geroepen.  
Via de Visserij Verduurzaamt-erkenning worden de inspan-
ningen van de Belgische rederijen ter zeevisserij inzake 
duurzaamheid erkend. 

Op die manier wordt dus markttoegang behouden en zelfs 
uitgebreid ten voordele van de reder. Wanneer een reder 
zich engageert om in te stappen in een verbetertraject, 
wordt de reder persoonlijk begeleid door wetenschap-
pers van het ILVO en medewerkers van de Rederscentrale. 
Jaarlijks vindt er één opvolgingsgesprek plaats waarbij de 
wetenschappers een vinger aan de pols houden. Er wordt 
geëvalueerd of er significante groei is in de duurzaam-
heidsscore en of het verbetertraject wordt opgevolgd. 
Samen met de reder wordt er gezocht naar verdere stap-
pen die makkelijk gezet kunnen worden naar een verdere 
verduurzaming van de drie pijlers (economisch, sociaal en 
ecologisch). 

De objectieve en wetenschappelijk onderbouwde  
VALDUVIS-tool wordt bovendien ondersteund door 
het Departement Landbouw en Visserij en belangrijke 
vis(groot)handelaren. Daarnaast wordt in samenspraak 
met de sector continue gewerkt naar een eerlijke en up-to-
date VALDUVIS-tool.

Er kan op die manier tegemoet gekomen worden aan de 
steeds grotere maatschappelijke vraag van de burger naar 
duurzame voedselproducten. De consument kan zo bij 
deelnemende handelaren Belgische visproducten afkom-
stig van Visserij Verduurzaamt-erkende vaartuigen aanko-
pen en zo zeker zijn van een duurzaam en hoog kwalitatief 
product van bij ons.

JV ■

International Tours bv
uit Oostende

brengt uw bemanning 
naar andere havens!

• Milford 
• Le Havre
• …

Van 8 tot 76 personen met hun bagage.

Comfort, veiligheid en prijs/kwaliteit 
staan hoog in ons vaandel.

Contacteer ons:
info@internationaltours.be 

of
T. 0032 59 70 12 59 / 0032 475 74 94 37
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Commercialisering van garnaal onder  
de Visserij Verduurzaamt-erkenning
Als eerste agendapunt werd door de Rederscentrale een 
toelichting over de Visserij Verduurzaamt-erkenning gege-
ven. Wat betreft garnaal onder Visserij Verduurzaamt, zijn 
er gesprekken lopende met een geïnteresseerde retailer. 
Momenteel wordt bekeken welke trajecten mogelijk zijn. 
Eén traject zou reeds deze zomer opgestart kunnen wor-
den. Tijdens het PO-overleg werd de haalbaarheid van dit 
traject besproken met de aanwezige leden en gepolst naar 
de visie van de garnalen vissers.

Leden gaven aan dat de garnalenmarkt momenteel be-
paald wordt door enkele grote kopers en zij op die manier 
afzetgarantie bieden. Deze kopers eisen nog steeds enkel 
MSC-garnaal, bijgevolg zijn dan ook enkele Belgische gar-
nalenvissers MSC-gecertificeerd. Garnalenvissers onder 
MSC worden echter beperkingen opgelegd die onlangs 
verstrengd werden waardoor er amper nog haalbaar ge-
vist kan worden op garnaal. 

Dergelijke initiatieven waarbij een markt gecreëerd kan 
worden voor Visserij Verduurzaamt-garnaal, werd bijge-
volg positief onthaald door de aanwezige vissers. Visserij 
Verduurzaamt is een grote troef op de Belgische markt die 
beantwoordt aan de steeds grotere vraag voor een lokaal, 
Belgisch en vooral duurzaam product. 

Marktsituatie en veilingen
Vervolgens werden de marktaanvoer en marktprijzen van 
het afgelopen jaar geëvalueerd. Corona zorgde ervoor dat 
de visprijzen sterk daalden en de langoustinemarkt grote 
klappen kreeg. De garnaalprijs daarentegen deed het re-
latief goed ondanks corona. De toename van de verkoop-
hoeveelheid via de veilklok resulteerde eveneens in een 
grotere interesse. Vooral de kustvissers zorgden op regel-
matige basis voor aanvoer voor verkoop via de veilklok. 
Betreffende de bulkvisserij was er weinig vraag en was er 
door corona onvoldoende pelcapaciteit in Marokko.

De verwerking in de visveilingen van Oostende en Nieuw-
poort verloopt zeer goed wat leidt tot een hoog kwalita-
tief product naar de handel toe. Onlangs werd bevestigd 
dat de veilingactiviteiten van de Zeeuwse Visveiling met 
de veilingen in Vlissingen en Breskens, geconcentreerd 
worden in Vlissingen. Om een efficiënte bedrijfsvoering te 
garanderen, bleek het voor de Zeeuwse Visveiling onver-
mijdelijk alle diensten op één locatie aan te bieden. Boven-
dien was de aanvoer op Breskens al enige tijd minimaal. 
Aanwezige leden stelden de vraag of er verwerkingspro-
blemen worden verwacht bij het zeven naar aanleiding van 
de sluiting van de visveiling van Breskens en er bijgevolg 
dus meer garnaalaanvoer in Oostende zal zijn. De VLV ver-

zekerde dat de capaciteit opgeschaald kan worden en er 
via duidelijke communicatie met de aanvoerders gezorgd 
kan worden voor een zo optimaal mogelijke verwerking 
van de garnaal. Bovendien werd door de visveiling van 
Nieuwpoort bevestigd dat er bij overcapaciteit ook in 
Nieuwpoort gezeefd kan worden.

Stand van zaken garnalenvisserij  
in Nederlandse wateren
Als derde agendapunt werd een stand van zaken gege-
ven betreffende de garnalenvisserij in Nederlandse wate-
ren. Sinds 1 januari 2017 is een Wet natuurbescherming  
(Wnb)-garnalenvergunning verplicht om op garnaal te 
mogen vissen in Nederlandse Natura 2000-zones. Voor de 
Belgische garnalenvloot werd in mei 2018 een vergunning 
aangevraagd voor de gebieden Westerschelde, Voordelta, 
Noordzeekustzone en de Vlakte van de Raan. De vergun-
ning heeft een looptijd tot en met 31 december volgend 
jaar.

Daarnaast is het eveneens verplicht om in deze gebieden 
te vissen met een zeeflap en een actieve black box. Deze 
black box moet operationeel zijn van zodra er voor de 
eerste maal gevist wordt op garnaal in de desbetreffende 
Natura 2000-gebieden. Rederscentrale wees de reders er 
nogmaals op dat wanneer hun vaartuigen op garnaal vis-
sen in deze gebieden, zij hun black box dienen te activeren 
en de verplichte documenten (toestemmings- en installa-
tieverklaring) dienen te ondertekenen en te bezorgen aan 
de Rederscentrale.

In juli 2019 ontving Rederscentrale berichtgeving van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over hun voor-
nemen om deze Wnb-vergunning voor Belgische vissers 
in te trekken. Dit voornemen is gebaseerd op enkele ont-
vangen bezwaren van Nederlandse ngo’s en een uitspraak 
door de Raad van State betreffende het PAS (Program-
ma Aanpak Stikstof). De Rederscentrale heeft uiteraard 
meteen bezwaar aangetekend tegen dit voornemen. Op 
31 maart 2020 ontving Rederscentrale berichtgeving van 
Rijksdienst Ondernemend Nederland dat alle bezwaren 
ongegrond werden verklaard. Nederlandse Natuurorga-
nisaties hebben echter vervolgens beroep aangetekend. 

De discussie over de vergunning ging verder rond de ge-
bruikte visserijsnelheden. Gezien de onderhandelingen 
vastliepen, heeft Rederscentrale aan het Nederlandse mi-
nisterie gevraagd haar officieel standpunt per brief over te 
brengen.

Dit werd tijdens het vorige PO-overleg Garnalen- en Kust-
visserij begin augustus 2020 besproken. In samenspraak 
met Agonus Fisheries Consultancy en het Departement 

PO-overleg Garnaal- en Kustvisserij
Op vrijdag 26 februari vond virtueel een Rederscentrale PO-overleg Garnaal- en Kustvisserij plaats. Er werd gerap-
porteerd over de commercialisering van garnaal onder de Visserij Verduurzaamt-erkenning en over de marktsituatie 
en veilingen. Daarnaast stonden ook garnalenvisserij in Nederlandse wateren en innovaties in de garnalenvisserij 
op de agenda.
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Landbouw en Visserij werd in september 2020 beslist in 
een formeel antwoord naar het Nederlandse Ministerie te 
sturen om alles ongewijzigd te laten. Tot op heden werd 
hierop nog geen feedback ontvangen. 

Onlangs werd de Rederscentrale gecontacteerd door 
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB), die aan-
gewezen is door de rechtbank Noord-Holland om advies 
te verlenen in de beroepsprocedure. Ook het Nederland-
se Ministerie dat de vergunning destijds heeft verleend en 
Bert Keus van Agonus Fisheries Consultancy werden opge-
roepen om hun standpunt toe te lichten. In samenspraak 
met deze partijen bereidt de Rederscentrale momenteel 
haar toelichting voor.

Innovaties in de garnalenvisserij –  
IRC Shrimp Platform
Als laatste agendapunt werd een toelichting over het Inter-
national Research Cooperation Shrimp platform (IRC-plat-
form) gegeven. Dit project is een initiatief vanuit de Neder-
landse sector met als doel om via goede samenwerking 
tussen wetenschap, visserij, ngo’s en overheden kennis 
te ontwikkelen die als uitgangspunt kan dienen voor een 

ecologisch verantwoord beheer van de garnalenvisserij in 
de Noordzee. 

Op 4 mei 2020 en 9 februari dit jaar vonden virtuele bij-
eenkomsten van het IRC-platform plaats. Het thema van 
deze meetings was innovatie in de garnalenvisserij. Tij-
dens de bijeenkomst presenteerden wetenschappers van 
Wageningen Marine Research (NL), Thuenen Institute (DE), 
DTU Aqua (DK) en het Belgische ILVO een stand van za-
ken van hun innovatie-onderzoek. Diverse projecten en 
innovaties kwamen aan bod, zoals de rechte bollenpees, 
schijvenpees in plaats van de bollenpees, het eenvoudig 
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 opti-
sche sorteermachine voor garnalenvisserij. 

Indien er interesse is om dergelijke ideeën uit te werken 
met wetenschappelijke ondersteuning van het ILVO kun-
nen garnalenvissers zich steeds aanmelden bij het ILVO of 
de Rederscentrale.

JV ■

NWWAC-Klimaatworkshop
Op 26 november vorig jaar organiseerde de Noordwestelijke Wateren Adviesraad (NWWAC) een virtuele workshop 
over de impact van klimaatverandering op de visserij in de noordwestelijke wateren. Tijdens deze workshop, waar-
op heel wat internationale wetenschappelijk experts, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere 
Europese stakeholders uit de visserij aanwezig waren, werden beleidskaders, recent onderzoek en mogelijke miti-
gatie- en aanpassingsstrategieën met betrekking tot klimaatverandering besproken, specifiek voor de demersale 
visserij in de noordoost Atlantische Oceaan.

Klimaat hoog op de agenda
De Europese Commissie heeft bij de lancering van de Eu-
ropese Green Deal in december 2019 klimaatverandering 
aangewezen als een prioritair onderwerp. De Green Deal 
biedt volgens de Commissie een routekaart om Europa kli-
maatneutraal te maken tegen 2050.

In dit verband zijn er verschillende EU-initiatieven die ac-
ties betreffende aanpassing aan de klimaatverandering en 
milieubescherming implementeren, hierbij worden de Eu-
ropese Adviesraden sterk betrokken. Daarom werd in dit 
kader een specifieke focusgroep opgericht met als hoofd-
doel een advies op te stellen aan de Commissie. Om de 
leden van de NWWAC bij deze taak te helpen gaf de work-
shop een mooi overzicht van de uitdagingen gerelateerd 
aan klimaatverandering en visserij in de noordwestelijke 
wateren en mogelijke mitigatie- en aanpassingsstrategie-
en.

Er wordt immers algemeen verwacht dat de zeewatertem-
peratuur de komende decennia zal stijgen en dit heeft nu 
reeds een impact op de ecosystemen en de visbestanden. 
De visserijsector staat voor veel uitdagingen en klimaatver-
andering is er daar zeker één van. Het is daarom belangrijk 

om de beschikbare mitigatie- en aanpassingsstrategieën 
te evalueren. De workshop toonde zo aan dat de visserij-
sector ook actief kan bijdragen tot het verminderen van de 
impact op het klimaat.

De impact van klimaatverandering op  
de oceanen
Met de doelstelling van de EU-Green Deal om tegen 2050 
koolstofarm te zijn, gaf een vertegenwoordiger van de Fis-
heries Expert Group van de Internationale Unie voor het 
Behoud van de Natuur (IUCN) aan dat – ook al is de tota-
le bijdrage van de visserijsector aan de koolstofemissies 
van de wereldwijde voedselproductie minder dan 4% - het 
van fundamenteel belang is dat de sector deelneemt aan 
het koolstofarme proces, gezien de ontwikkeling van nieu-
we veelbelovende technologieën die gebruik maken van 
waterstof, zonne- en windenergie. De sector moet daarbij 
deel uitmaken van de oplossing en niet gezien worden als 
deel van het probleem.

Visserij heeft gemiddeld een kleinere ecologische voetaf-
druk dan andere dierlijke eiwitten-producerende sectoren. 
Tegelijkertijd herinnerden experts eraan dat het voor de 
visserij mogelijk is om hun ecologische voetafdruk en uit-
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stoot verder te verkleinen door efficiënter te vissen en dus 
minder tijd op zee door te brengen. Oplossingen omvat-
ten niet alleen het verbeteren van het ontwerp van sche-
pen en vistuig, maar ook het herstellen van visbestanden.

Zo gaf een wetenschapper van het Koninklijk Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee aan dat wanneer we kij-
ken naar het werk dat verricht is op het gebied van zeevis-
serij, studies vooral gericht zijn op de effecten van tempe-
ratuurveranderingen op de groeiontwikkeling, terwijl de 
effecten van belangrijk op elkaar inwerkende parameters 
op visbestanden nog grotendeels onderbelicht zijn. On-
derzoek suggereert met name veranderingen in de migra-
tie van de visbestanden. Een langetermijnplanning voor 
klimaatadaptatie is dus nodig om de duurzaamheid van 
de visserijsector te waarborgen.

Klimaatverandering en visserij in de NWW
Visserijwetenschappers van de Universiteit van Aberdeen, 
het Marine Institute, het Gulf of Maine Research Institute, 
Marine Scotland Science en Ifremer legden uit welke ver-
schillende effecten klimaatverandering kan hebben op de 
visserij in de noordwestelijke wateren. De Keltische Zee-
en, het Engels Kanaal en de zuidelijke Noordzee zijn snel 
aan het opwarmen, met projecties die tegen het einde van 
deze eeuw temperatuurstijgingen van 2 tot 4 graden laten 
zien, met een hogere opwarming vooral dichter bij de kust.

Nu deze wateren warmer worden, wordt de grens tussen 
koelere noordelijke wateren en warmere zuidelijke wate-
ren vager en zijn de ecologische effecten op visbestanden 
nu reeds merkbaar.

De workshop toonde aan dat klimaatverandering onder 
andere de volgende effecten op visserij heeft:

• Veranderingen in de verspreiding van de visbestan-
den waarbij noordelijke soorten afnemen naarmate 
de zee-temperatuur stijgt, terwijl zuidelijke soorten 
toenemen.

• Veranderingen in paaitijden en grootte van vissen 
waarbij sneller de maturiteit wordt bereikt en vissen 
kleiner worden bij stijgende temperatuur. 

• Verwacht wordt dat 15 bestanden in de Keltische Zee 
zullen afnemen wat gevolgen zal hebben voor het be-
heer van deze soorten. Schelvis zit momenteel onder 
zijn temperatuurvoorkeur. Ook kabeljauw en haring 
vallen in principe buiten hun temperatuurbereik in 
de Keltische Zee. Er zijn daarnaast ook soorten die 
het waarschijnlijk beter zullen doen bij toenemende 
temperatuur, zoals heek, tong en langoustines.

• Andere klimaateffecten die de visserij kunnen beïnvloe-
den, zijn stormen en extreme weersomstandigheden. 

Mitigatie- en aanpassingsstrategieën  
voor visserij in de NWW
Om risico’s te mitigeren en kansen te benutten, is het es-
sentieel dat er flexibele beheeroplossingen worden geïm-
plementeerd die kunnen inspelen op veranderingen. Even 
belangrijk is dat passende financiële steun wordt verstrekt 
om het aanpassingsvermogen van de visserijsector te be-
houden en de acceptatie van koolstofarme technologieën 
door de visserijsector te vergemakkelijken.

In een rapport uit 2016 heeft ICES benadrukt hoe de ef-
fecten van de opwarming van de aarde de traditionele 
gebieden voor visserijbeheer reeds veranderen, wat be-
tekent dat de manier waarop de visserijsector zijn visserij-
mogelijkheden kan uitoefenen, verandert. Dit vereist een 
efficiënt systeem betreffende de toewijzing van visserijmo-
gelijkheden. 

Daarnaast zouden verschuivingen in de verspreiding van 
soorten een toename van de biomassa van warmwater-
soorten kunnen betekenen, wat op zijn beurt zou leiden tot 
nieuw vangstpotentieel en toegang tot nieuwe markten.

Resultaten van het gepresenteerde onderzoek toonden 
ten slotte aan dat klimaatverandering nog steeds wordt 
gezien als een kwestie met een lage prioriteit voor de toe-
komst van de visserijsector. Deskundigen waren het erover 
eens dat de communicatie en samenwerking tussen alle 
belanghebbenden moet worden bevorderd om het be-
wustzijn te vergroten en de ontwikkeling van inclusieve en 
alomvattende beheeroplossingen te waarborgen. Advies-
raden spelen hierin een belangrijke rol. Wereldwijde pro-
cessen met betrekking tot klimaatverandering, oceanen 
en mariene biodiversiteit werden ook beschouwd als be-
langrijke fora waar belanghebbenden op het gebied van 
visserij zich bij zouden moeten aansluiten.

De resultaten van deze workshop zullen de basis vormen 
voor de voorbereiding van een advies aan de Europese 
Commissie. Het volledige rapport is in het Engels raad-
pleegbaar via de NWWAC-website: https://www.nwwac.
org/_fileupload/Climate%20&%20Environment/Work-
shop/FINAL%20Workshop%20Report%20EN.pdf

JV ■
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Aquacultuur
Op vrijdag 12 februari vond een digitale Strategische Stuur-
groep Aquacultuur plaats. Op de agenda stond als eerste 
punt een toelichting op de voorbereidingen van het nieuw 
Europees Maritiem Visserij en Aquacultuurfonds (EMVAF) 
2021-2027 door het Departement Landbouw en Visserij. 
Daarna werd de noodzaak en opmaak van het Nationaal 
Strategisch Plan Aquacultuur (NSPA) 2021-2030 gepre-
senteerd om vervolgens af te sluiten met bijkomende dui-
ding en suggesties die als feedback kwamen op het eerste 
ontwerp. Enkele SSAQ-leden vragen meer tijd tot dialoog 
met de sector en hun achterban en vervolgens werd voor-
gesteld om op dinsdag 23 februari een nieuw overleg te 
organiseren waarbij opmerkingen van de stakeholders aan 
bod konden komen en waar nodig aangevuld in het NSPA. 
De opstart van een mogelijke producenten- of een bran-
cheorganisatie kwam uitvoerig aan bod. Dit punt zal onder 
andere in overweging genomen worden voor het komende 
programma.

NSAC Technical Measures FG
Op 16 februari vond een eerste vergadering plaats van de 
Noordzee Adviesraad focusgroep over technische maatre-
gelen. Specifiek zal deze focusgroep zich buigen over de 
definitie van ‘gerichte visserij’, dit op vraag van de Europese 
Commissie. Tijdens deze eerste vergadering werd gecon-
cludeerd dat het nuttig kan zijn om een advies te formule-
ren hoe een definitie van gerichte visserij, bijvoorbeeld op 
pladijs, een rol kan spelen voor het voldoen aan de voor-
waarden voor een uitzondering op de aanlandingsverplich-
ting. Anderzijds is er de vaststelling dat we zeker moeten 
vermijden dat er via de definitie van gerichte visserij nog bij-
komende technische maatregelen worden gecreëerd. Een 
definitie is nodig omdat in de bijlagen van de technische 
maatregelen verordening de term ‘gerichte visserij’ wordt 
gebruikt voor de bepaling van de minimum maaswijdtes. 
Deze focusgroep zal de toepassing van de minimum maas-
wijdtes verder analyseren tijdens een volgend werkoverleg. 

Werkgroep Opleidingen
Op 22 februari vond een Werkgroep Opleidingen plaats, 
waar werd aangekondigd dat de eerste opleidingen van 
de hernieuwde periodieke scholing module 1 voor vissers 
succesvol werden afgerond via Teams. Meer informatie over 
deze hernieuwde opleiding is elders in dit informatieblad 
terug te vinden in het artikel over bemanning. 

Vervolgens werd door VDAB een update gegeven over 
de herziening van de Basic Safety opleiding, waarbij het 
gedeelte ‘brandbestrijding’ zou ingekort worden en de 
opleiding wordt gereduceerd tot vier dagen. De VDAB zal 
nu nagaan of deze aanpassing organisatorisch haalbaar 
is, gezien vaak met gemengde groepen wordt gewerkt 
die deelnemers bevatten uit andere sectoren die vaak wel  

de noodzaak hebben om een geavanceerde opleiding 
brandbestrijding af te werken. 

Zoals reeds aangekondigd werkt het Maritiem Instituut Mer-
cator samen met de visserijsector aan de herziening (inkor-
ting) van de opleiding stuurman. Het is de bedoeling om 
in september 2021 van start te gaan met deze aangepaste 
versie. Voor de intrede van observanten in de visserijsector 
werd een aanvraagprocedure en veiligheidsopleiding over-
eengekomen. De partners mikken erop om vanaf de paas-
vakantie het aan boord hebben van observanten te kunnen 
introduceren.

Werkgroep Veiligheid
Op dinsdag 23 februari vond een digitale vergadering 
plaats van de Werkgroep Veiligheid onder het PREVIS-pro-
ject. Als eerste agendapunt werd stilgestaan bij de arbeids-
ongevallen van de afgelopen periode. Er was aandacht 
voor het kapseizen van twee Nederlandse vissersvaartuigen 
in het najaar. Vervolgens was er aandacht voor een arbeids-
ongeval waarbij het slachtoffer bij het halen van de netten 
geklemd raakte met zijn hand tussen het net en de netten-
rol. Door het alert reageren van de overige bemanningsle-
den werd erger vermeden. Toch diende de zwaargewonde 
visser geëvacueerd te worden met een helikopter van de 
Deense kustwacht. 

In de nabije toekomst zal een set helmen voorzien van com-
municatie aangeschaft worden om uit te testen. Voorlopig 
wordt de USAFE-reddingsboei nog niet aanvaard als al-
ternatief reddingmiddel van het Marcus LifeNet door FOD  
Mobiliteit.

De onaangekondigde controles aan boord m.b.t. mid-
delengebruik worden positief onthaald en blijken toch al 
enig effect te hebben. De meeste reders en vissers staan 
positief tegenover deze acties omdat ze het gevoel heb-
ben dat de problematiek op deze manier enigszins aan-
gepakt wordt.

Ook de communicatie rond enkele dodelijke arbeidsonge-
vallen die recent afgerond zijn kwam aan bod. De preventie-
adviseur zal FOSO (Federale instantie voor Onderzoek van 
Scheepvaartongevallen) aanspreken om de nabestaanden 
als eerste te informeren, alvorens de persberichten te ver-
spreiden. 

De PREVIS-app is momenteel in volle ontwikkeling, waarbij 
alle vaartuigen een iPad zullen krijgen met daarop het vei-
ligheidshandboek.

Het MIM werd gevraagd om het correct gebruik van bran-
ders en slijpschijven extra onder de aandacht te brengen. 
Tevens werd vanuit de werkgroep gevraagd om het gebruik 

Aandachtspunten van de Rederscentrale - deel 1
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.
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te integreren in de opleiding STCW onder het luik brand-
bestrijding. Hiervoor zal navraag gedaan worden bij FOD 
Mobiliteit.

VLAM-Sectorgroep Vis
Op woensdag 24 februari werd tijdens de VLAM-Sector-
groep Vis een presentatie gegeven over Lekker van Bij Ons 
en de resultaten voor 2020. Samengevat komt het erop neer 
dat het online portaal jaar na jaar blijft groeien en in 2020 
maar liefst 6,66 miljoen unieke bezoekers uit België de web-
site hebben bezocht. Dit komt neer op 58% van de totale 
bevolking. De coronacrisis, waardoor mensen veel meer 
dan ooit thuis aan de slag gingen met (vis)producten van bij 
ons, gaf een enorme boost. 

VLAM gaf vervolgens een overzicht van het mediaplan 
voor 2021. De digitale media zal aangevuld worden met 
extra middelen voor een aanpak waarbij er afgewisseld 
wordt tussen geprinte promotie in tijdschriften en kranten, 
en online publicaties. Via de website lekkervanbijons.be 
zullen er doorheen het volledige jaar artikels gepubliceerd 
worden over de visserijsector, waaronder artikels, getui-
genissen, maar ook video’s. Via sociale media (Facebook, 
Instagram en nieuwsbrieven) van Lekker Van bij Ons zal 
de informatie verspreid worden. Daarnaast is er een part-
nership met Roularta voor de bladen Libelle en Libelle 
Lekker waar er elk seizoen een geprinte advertentie zal 
verschijnen over ‘vis van bij ons’. Bijkomend zal VLAM ook 
drie keer verschijnen met ‘vis van bij ons’ in de weekend-
bijlage Billie magazine van de kranten Het Nieuwsblad, De 
Gazet van Antwerpen en Het Belang Van Limburg. Tot slot 
zal Jeroen Meus maandelijks aan de slag gaan met een vis 
van het seizoen in Dagelijkse Kost. In ‘De Madammen’ op  
Radio 2 kwam reeds een item aan bod over inktvis.

Tot slot werden de financiën van het promotiefonds voor 
visserij en aquacultuur besproken en werd al een eerste 
keer vooruitgeblikt op de te verwachten events in de loop 
van 2021, namelijk de verkiezing van de Vis van het Jaar en 
de Seafood Expo Global. Die laatste is uitgesteld naar het 
najaar en vindt normaliter plaats van 7 tot 9 september 2021 
te Barcelona.

NSAC Biodiversiteit focusgroep
Op woensdag 24 februari vond de derde bijeenkomst 
plaats van de NSAC Biodiversiteit focusgroep. Binnen de 
NSAC werd deze specifieke focusgroep opgericht met als 
doel advies te geven over de biodiversiteitstrategie van de 
Commissie. De focusgroep zal de gevolgen van de EU-bio-
diversiteitsstrategie 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 consensusadvies te komen, wat een uitdaging 
is gezien de zeer uiteenlopende standpunten van de visse-
rijvertegenwoordigers en ngo’s met betrekking tot Mariene 
Beschermde Gebieden en bodemimpact door visserijacti-
viteiten.

Tijdens de meeting werd de tweede versie van het ontwer-
padvies besproken waarna het advies door het secretariaat 
werd herwerkt en bezorgd aan de leden die momenteel via 
schriftelijke procedure opmerkingen kunnen doorgeven. 

Begin april zal opnieuw samengezeten worden om het ont-
werpadvies te bespreken.

SALV
Op de zitting van de Strategische Adviesraad Landbouw en 
Visserij werden de volgende adviezen besproken:

• Reeds goedgekeurd: Markt- en Prijstransparantie 
landbouw- en voedselmarkt; Opheffing administratie-
ve beroepen.

• Ter goedkeuring: MERCOSUR. Na verdere inbreng 
vanuit de visserijsector werd dit advies over een han-
delsverdrag tussen de EU en Midden- en Zuid-Ameri-
kaanse landen goedgekeurd.

• In voorbereiding: Stroomgebiedbeheerplannen 
2022-2027.

Rond de inhoudelijke werking van de SALV kwamen de 
werkcommissies Verdienmodellen, Voedselbeleid en Visse-
rij aan bod. Ook over de SALV-vertegenwoordiging in de 
stuurgroepen Beleidsplan Bio-economie en Omgevingsver-
gunningsdecreet werd gerapporteerd. 

Overleg visserijmaatregelen MRP
Rederscentrale werd door de Federale Overheidsdienst 
Leefmilieu uitgenodigd voor een toelichting op 2 maart 
over de invulling van de zoekzones voor visserijmaatregelen 
in het Belgisch deel van de Noordzee. Dit kadert binnen het 
Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026. Momenteel werkt 
ILVO in opdracht van het kabinet van bevoegd minister  
Van Quickenborne aan een studie waarbij in de drie aan-
geduide zoekzones in kaart wordt gebracht hoe de natuur-
waarde zich verhoudt tot de economische ‘kost’. Die kost 
staat voor de aanvoerwaarde van de visserijsector in het 
betreffende gebied. Dit gebeurt op basis van de Marxan-
tool. Er worden momenteel een drietal scenario’s ontwik-
keld, met telkens verschillende visserijmaatregelen op vlak 
van indeling en grootte van de gebieden. Voor de drie 
scenario’s, telkens met maximaal 285 vierkante meter aan 
te beschermen gebied, zal de kost voor de visserijsector 
berekend worden. Het is de intentie dat het scenario met 
de minste kost voor de visserij en de hoogste natuurwaarde 
wordt geïmplementeerd. In een volgende fase later op het 
voorjaar vindt een nieuwe stakeholdersvergadering plaats 
waarbij de resultaten van deze studie worden besproken 
met de betrokkenen. 

NSAC/NWWAC Skates & Rays FG
Op donderdag 4 maart vond een bijeenkomst plaats van 
een gezamenlijke focusgroep over rog van de Noordzee 
en Noordwestelijke Wateren Adviesraden. Doelstelling van 
de werkgroep is het lanceren van aanbevelingen inzake het 
toekomstig beheer van roggen. Als eerste agendapunt wer-
den tijdens de meeting presentaties betreffende drie lopen-
de projecten gegeven. Ten eerste gaf ILVO een toelichting 
over het Raywatch-project. Vervolgens werd een update ge-
geven betreffende verschillende Ierse proeven. Ten slotte 
werd een toelichting gegeven over een Nederlands project 
met betrekking tot haaien en roggen in de Noordzee. 

Als tweede agendapunt werden twee ontvangen antwoor-
den van de Europese Commissie besproken. Ten eerste 
werd feedback ontvangen op het advies met betrekking tot 
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Aanvoer & besomming
Belgische vaartuigen in Belgische havens
Februari 2020

Gewicht (kg) Waarde (€) G.P. (€/kg)

Stedelijke vismijn
Nieuwpoort 10.606 65.745 6,20

Vlaamse Visveiling 1.067.411 3.742.204 3,50

TOTAAL 1.078.017 3.807.949 3,53

golfrog. Een tweede antwoord werd ontvangen betreffende 
het advies inzake de zogenaamde ‘Prohibited Species List’. 
De Europese Commissie vermeldt hierbij telkens de lopen-
de besprekingen tussen de EU en het VK in het kader van de 
brexit en dat er bijgevolg momenteel geen stappen onder-
nomen zullen worden door de Commissie. 

Vervolgens werd gerapporteerd over een bijeenkomst van 
de ICES-werkgroep overleving waarvan het rapport binnen-
kort gepubliceerd zal worden op de ICES-website. Hoewel 
binnen de werkgroep de overleving van meerdere vissoor-
ten besproken wordt, werd tijdens de laatste meeting heel 
wat aandacht geschonken aan overleving van roggensoor-
ten. Gezien uit cijfers blijkt dat er voor golfrog een hoge 
teruggooipercentage is, wordt binnen de groep de moge-
lijkheid bekeken om een casestudy uit te voeren en deze 
kwestie op te nemen in het benchmarkingproces.

Ten slotte werd de template met Best Practices in het ka-
der van de aanlandplicht kort besproken. Er werd beslist de 
template rond te sturen zodat de leden deze kunnen aan-
vullen om ze vervolgens te bespreken tijdens de volgende 
bijeenkomst.

Overleg Besox-Fedris-Zeevissersfonds- 
Rederscentrale
Op donderdag 4 maart vond een vervolg-overleg plaats 
tussen deze vier partijen in navolging van de vergadering 
van 2 december 2020. Tijdens het overleg werd onder meer 
aandacht besteed aan en verduidelijkt hoe Fedris minderja-
rige en meerderjarige scheepsjongeren interpreteert. Wat 
betreft scheepsjongeren tussen 21 en 30 jaar (maximum 
100 dagen) zal in een volgend overleg het secretariaat van 
het Fonds voor Scheepsjongeren uitgenodigd worden om 
meer toelichting te verschaffen, alvorens Fedris een stand-
punt zal innemen. Daarna zal het dossier overgemaakt wor-
den aan het Technisch Comité, de aanpassing voor de ba-
sislonen wordt voorzien voor 2022.

EAPO Executive Committee
Wekelijks vindt er een overlegmoment plaats tussen de le-
den van het EAPO-Bureau. Daarnaast komt de EAPO ExCom 
(Uitvoerend Comité) 1 keer per maand samen om een stand 
van zaken te krijgen over de verschillende werkdossiers. 

Tijdens de bijeenkomst op maandag 8 maart 2021 werd het 
werk van de Policy Officer besproken. De voorbije maand 
had hij interviews afgenomen bij de meerderheid van de 
EAPO-leden om hun visie over de toekomst van de organi-
satie in kaart te brengen. Hieruit is gebleken dat het behoud 
van EAPO’s identiteit steeds vooropgesteld wordt, maar dat 
er een groeiende aandacht zal besteed moeten worden aan 
heel wat nieuwe thema’s zoals de Farm to Fork-strategy, etc.

8 maart was echter ook de laatste vergadering voor EAPO 
Policy Officer Guillaume Carruel. Na één jaar bij de organi-
satie ruilt hij zijn EAPO-positie in voor een job bij het Comité 
National in Frankrijk. De voorzitter maakte dan ook van de 
gelegenheid gebruik om Guillaume te bedanken voor zijn 
inspanningen van het afgelopen jaar. Ondertussen heeft de 
Bureau reeds de selectieprocedure opgestart voor de aan-
werving van een nieuwe Policy Officer. 

Ook de volgende thema’s kwamen aan bod: TAC’s & Quota 
2021 (verloop van de tri- & bilaterale), Noorwegen import 
tarieven voor haring, de impact van brexit en COVID-crisis 
op de marktsituatie. 

Aanzienlijke aandacht werd gewijd aan de maandelijkse 
rapportering van de verschillende werkgroepen. Zo werd er 
afgelopen maand in de Markten Werkgroep verder gewerkt 
rond het thema van duurzaamheidscertificering. In de na-
bije toekomst zal er beslist worden over het al dan niet im-
plementeren van een Responsible Fisheries Management 
(RFM)-schema. Resultaten van de EAPO-werkzaamheden 
kunnen worden geraadpleegd op www.eapo.com. 

ZB/EB/SM/MV/JV ■

http://www.eapo.com


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 59,55
7a 1 0,16
7bc,7e-k,8,9,10 5 1,56
7d 9 4,59
Totaal 124 65,86

Schelvis 2a(EU),4 52 15,07
7b-k,8,9,10 30 19,85
7a 13 0,09
Totaal 95 35,01

Zwarte koolvis 2a(EU),3a,3bc(EU),4 7 1,11
7,8,9,10 2 0,66
Totaal 9 1,77

Witte koolvis 7 95 2,83
Leng 4(EU) 7 2,19

6,7,8,9,10,12,14(EUIW) 12 2,24
Totaal 19 4,43

Wijting 2a(EU),4 82 50,50
7a 1 0,00
7b-k 23 45,37
Totaal 106 95,87

Schol 2a(EU),3a(<>SK,<>KT),4 1.381 434,79
7a 29 0,80
7de 375 209,80
7fg 117 28,09
7hjk gesloten gesloten
Totaal 1.902 673,48

Tong 2,4(EU) 365 60,71
7a 53 3,47
7d 188 TBA
7e 13 10,52
7fg 258 109,35
7hjk gesloten gesloten
8ab gesloten gesloten
Totaal 877 384,17

Tarbot en griet 2a,4(EU) 119 36,92
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VISSOORT1
Voorlopig 

Quotum 1ste 
kwartaal 2021

VANGSTEN BENUT %

Rog 2a,4(EU) 73 17,53
6ab,7a-c,7e-k(EU) 230 58,42
7d(EU) 33 50,17
8,9(EU) gesloten gesloten
Totaal 336 126,12

Golfrog 7de(EU) gesloten gesloten
Kleinoogrog 7fg gesloten gesloten
Tongschar en witje 2a,4(EU) 92 36,03
Andere soorten Nozo 4(NW) gesloten gesloten
Makreel 2a(EU),3a,3bc(EU),4 378 6,17

5b(EU+IW),6,7,8abde 0 TBA
Totaal 378 10,05

Sprot 2a,4(EU) 0 TBA
7de 2 0,00
Totaal 2 0,10

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

5b(EU+IW),6,7,12,14(IW) 146 4,80
8abde gesloten gesloten
Totaal 160 4,86

Zeeduivel 2a,4(EU) 125 29,33
7 816 208,75
8abde gesloten gesloten
Totaal 941 238,08

Schartong 2a,4(EU) 2 0,48
7 127 38,95
Totaal 129 39,43

Langoustine 2a,4(EU) 301 68,92
7 0 TBA
8abde gesloten gesloten
Totaal 301 69,01

Haring 4c,7d(<>Blackwater-bestand) 2.158 10,62

VERSIE VAN 17/03/2021
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Innoverend vissen

Marien wat?
Bij de onderzoekers van ILVO zit samenwerking met de sector ingebakken in 
de manier van werken: zij gaan op zoek naar vragen en ideeën uit de sector, 
voeren testen uit aan boord van vaartuigen en toetsen hun bevindingen uit 
onderzoek af met de praktijk. Dat proces heet co-creatie, oftewel het zoeken 
van creatieve oplossingen op maat via intense samenwerking tussen onder-
zoekers en bedrijven. ILVO wil daar nog sterker op inzetten en heeft daarom 
een Marien Living Lab opgericht. Dat is geen gebouw of persoon, maar eerder 
een geheel van samenwerkingsverbanden, en een ontmoetingsplek voor on-
derzoekers, bedrijven/reders, producentenorganisaties, stakeholders, (lokale) 
overheden en burgers. Het doel is versnelde innovatie en verduurzaming.

Co-creatie hoe? 
Stel: je hebt een vraag of een idee en je neemt contact op met het Marien Living Lab. We plannen een gratis en vrijblijvend 
gesprek. Samen ontleden we het probleem en gaan we op zoek naar oplossingen. Indien opportuun, dan concretiseert het 
Marien Living Lab samen met jou een project, in alle confidentialiteit. Afhankelijk van de omvang en opzet van het project 
wordt naar geschikte partners gezocht en wordt een financieringsplan opgesteld. Het Marien Living lab voert (mee) uit en 
volgt het project wetenschappelijk op. 

Met welke vragen kan je bij ons terecht? 
Het Marien Living Lab is gericht op diverse blauwe sectoren, waaronder de visserij en aquacultuur, de verwerking, retail en 
blauwe biotechnologie, de zand-, bagger- en energie industrie, en op diverse actoren rond kustbescherming, impactreductie, 
mariene ruimtelijke planning en natuurbehoud. Meer specifiek voor de visserij en visverwerking kan je bij het Marien Living 
Lab terecht met vragen over technische, technologische, biologische, milieu-gerelateerde en voedingsgerichte aspecten. 
Een paar voorbeelden:

• Ik heb een idee voor een aanpassing aan mijn vistuig. Hoe kan ik dat testen? 
• Ik wil meer digitaal gaan werken op mijn schip, en misschien zelfs meewerken aan dataverzameling.  

Hoe begin ik daaraan? 
• Verduurzaming vind ik heel belangrijk, maar kan ik daar begeleiding en steun voor krijgen? 
• Wat kan ik doen met (dierlijke) reststromen? Zitten daar nog nuttige stoffen in? 
• Ik wil weten of er microplastics of andere vervuilende stoffen in mijn producten zitten.  

Wie kan dat bepalen?

Projecten zoals Combituig, Visserij verduurzaamt en VISTools zijn alvast mooie voorbeelden van co-creatie, waarbij netaan-
passingen, verbetertrajecten en digitale tools met wetenschappelijke begeleiding werden ontwikkeld en getest, maar waar-
bij het idee uit de sector kwam. Co-creatie werkt echter in beide richtingen: wetenschappers leren bij uit de contacten met  
de sector en de praktijktesten, wat resulteert in door de sector gedragen en bruikbare toepassingen. Dergelijke win-wins 
zorgen voor een enorme versnelling in innovatie. 

Samenwerken met ILVO:  
maak kennis met het Marien Living Lab



21

Innoveer mee!
Heb je een vraag of een idee, of wil je meer informatie over 
de werking van het Marien Living Lab: contacteer ons via 
marienlivinglab@ilvo.vlaanderen.be of doe navraag naar 
het Marien Living Lab via eender welke ILVO-medewerker. 
Coördinatie van de werking gebeurt door Sofie Vanden-
driessche en Hans Polet. Op basis van jullie vraag nemen wij 
contact met u op en nodigen wij u uit voor een gesprek van 
persoon tot persoon of via de telefoon of online, afhankelijk 
van de geldende coronamaatregelen. Wie weet ontwikke-
len wij binnenkort samen een innovatief product, of starten 
we samen een gloednieuw onderzoeksproject. 

Sector	helpt	actief	mee	aan	het	verzamelen	van	goede	vangstinformatie

In het kader van een Europese verplichting, is ILVO verantwoordelijk om jaarlijks gegevens te verzamelen over de vangsten 
aan boord van de Belgische boomkorvaartuigen. Met het budget dat hiervoor voorzien is, kan ILVO 4 waarnemers tewerkstel-
len die jaarlijks samen een 30 à 40 waarnemersreizen kunnen uitvoeren aan boord van een commercieel vissersvaartuig. We 
kunnen ons op basis van deze waarnemersreizen een bepaald beeld vormen van de vangst van een boomkorvaartuig maar 
aangezien deze waarnemersreizen slechts een fractie van de totale visserijinspanning van de Belgische boomkorvaartuigen 
omvatten, gaat dit beeld veelal gepaard met aanzienlijke onzekerheden. De vangstinformatie die verzameld wordt, vormt uit-
eindelijk de basis voor de jaarlijkse bestandsramingen en de hieruit voortvloeiende adviezen en quota. Gezien het belang van 
deze info, gaat ILVO voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van deze data naar een hoger niveau te tillen. 

Willen we ons een beter beeld kunnen vormen van de vangstsamenstelling, die nu éénmaal verschilt naargelang het vis-
gebied, het seizoen maar ook het gebruikte vistuig, dan kan dit alleen maar door veel meer info te verzamelen dan wat nu 
mogelijk is via de zeegaande waarnemers van ILVO. De meest voor de hand liggende oplossing is de visser zelf nog meer te 
gaan betrekken in de datacollectie. De kennis en ervaring van de sector die, dag in dag uit, op zee vertoeft, is van onschatbare 
waarde en er wordt steeds vaker geprobeerd om die kennis te integreren in het wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt in 
verschillende EU-lidstaten geëxperimenteerd met self-sampling. Concreet betekent dit dat de vissers ingeschakeld worden 
om vangstdata of stalen te verzamelen tijdens hun zeereizen, uiteraard met de nodige ondersteuning van wetenschappers. 

Ook ILVO heeft eind 2019, in het kader van het Ierse Zee project, een eenvoudig self-samplingprotocol voor tong (Solea so-
lea) uitgewerkt. Dit protocol (zie InfoBox) werd uitgetest door de bemanning van de Z15 ZILVERMEEUW. De ILVO-richtlijnen 
werden nauwgezet gevolgd door de bemanning en de verzamelde gegevens werden achteraf aan een strenge ILVO-kwali-
teitscontrole onderworpen. Zo werden de gegevens o.a. vergeleken met de gegevens uit de waarnemersreizen (met zelfde 
timing, gebied en gebruikt vistuig). Er werden geen structurele verschillen vastgesteld en dus konden de self-samplinggege-
vens goedgekeurd worden voor gebruik bij de bestandsraming van tong in de Ierse Zee in 2020. De inzet van de bemanning 
en de goede communicatie met de onderzoekers van ILVO leverde dus een zeer mooi resultaat op!

Self-sampling

Lees verder p. 23

mailto:marienlivinglab@ilvo.vlaanderen.be
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Intussen zijn we een jaar verder en hebben we niet stil gezeten. In 2020 zijn er 3 self-samplingtrips uitgevoerd, twee keer aan 
boord van de Z.510 DENNIS en een trip uitgevoerd door de Z.571 CUSTOS DEUS (zie tabel). De Z.510 DENNIS was, in het 
kader van het Ierse Zee project, uitgeloot om een trip met ILVO waarnemer uit te voeren. Er kon echter, door de strenge coro-
naregelgeving, geen ILVO-waarnemer meegestuurd worden en dus leek self-sampling hier de ideale oplossing te zijn. Op die 
manier kon het vaartuig het wetenschappelijk quotum effectief gebruiken en geraakte ILVO ook aan de nodige vangstgege-
vens. Na afloop van deze reis, stelde de Z.510 voor om op de aansluitende trip een tweede keer de self-sampling uit te voeren, 
een initiatief dat ILVO direct steunde. De Z.571 CUSTOS DEUS had zich dan weer geheel vrijwillig gemeld om de self-sam-
pling uit te proberen in de Golf van Biskaje. ILVO kan dit uiteraard alleen maar toejuichen! Voor de 2020 self-samplingreizen 
werd hetzelfde protocol als bij de testreis met de Z.15 gebruikt en ook deze 3 trips voldeden aan de kwaliteitsnormen. Bijge-
volg zullen de self-samplinggegevens (samen met de data afkomstig van waarnemersreizen) in de komende ICES stock as-
sessment werkgroepen gebruikt worden voor de inschattingen van de tongbestanden in de Golf van Biskaje en de Ierse Zee.

Jaar Code Zeereis Vaartuig Kwartaal Gebied Status? Goedgekeurd? Gebruikt?
2019 NDGP_SAS_SELF_20191205 Z.15 4 7a Afgewerkt Ja Ja
2020 NDGP_SAS_SELF_20200718 Z.571 3 8b Afgewerkt Ja Ja
2020 NDGP_SAS_SELF_20201204 Z.510 4 7a Afgewerkt Ja Ja
2020 NDGP_SAS_SELF_20201212 Z.510 4 7a Afgewerkt Ja Ja

ILVO heeft aan de crew van de Z.510 DENNIS gevraagd om hun ervaring met self-sampling weer te geven. Chris De Wae-
genaere, schipper/eigenaar van de Z.510 DENNIS schreef het volgende: “Z510 Dennis was uitgeloot om project Ierse Zee te 
doen in het 4de kwartaal 2020. Met de COVID-19 pandemie was alles niet zo simpel te regelen om een ILVO-waarnemer mee 
op zee te nemen om gegevens te verzamelen. Vooral ook omdat deze vanuit Engeland terug naar België moet kunnen reizen. 
Daarom hebben we in onderling overleg besloten om het project via self-sampling te doen. Voor het uitvaren uit Zeebrugge 
is ILVO-waarnemer Peter van Boven aan boord gekomen om een woordje uitleg te geven aan de bemanning wat er juist moet 
gebeuren i.v.m. met de self-sampling. De bemanning heeft het protocol goed kunnen volgen en iedere sleep de sampling 
kunnen doen. Alles is vlot verlopen, waarbij we steeds in contact met ILVO konden blijven voor eventuele vragen. Conclusie  
is dat alles naar vraag verlopen is en dat de visserman hier zijn steentje heeft kunnen meedragen. Waarbij ik als eigenaar per-
soonlijk vind, dat er misschien een vergoeding kan komen voor door de bemanning geleverde  prestaties.”

Het is duidelijk geworden dat self-sampling een betrouwbare bron van informatie kan zijn en dat de combinatie van onder-
zoek door wetenschappers en self-sampling niet alleen kan leiden tot een betere dialoog tussen de sector en de wetenschap 
maar eveneens kan zorgen voor een betere gegevensverzameling. De data die door de vissers verzameld worden, vinden 
intussen hun weg naar de internationale stock assessment werkgroepen. Zowel de vissers als de wetenschappers hebben er 
baat bij dat er gestreefd wordt naar een maximale opbrengst binnen een duurzame visserij. ILVO wil nogmaals iedereen die 
meegewerkt heeft aan het self-sampling programma, oprecht bedanken en wie interesse heeft in self-sampling, mag altijd 
contact opnemen met ILVO.

Sofie Vandemaele (ILVO) & Els Torreele (ILVO)
sofie.vandemaele@ilvo.vlaanderen.be & els.torreele@ilvo.vlaanderen.be

Nieuwsgierig? Ideeën? Plannen? ➜ Innoverend.vissen@ilvo.vlaanderen.be

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

mailto:sofie.vandemaele@ilvo.vlaanderen.be
mailto:els.torreele@ilvo.vlaanderen.be
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NWWAC
Op dinsdag 9, woensdag 10 en vrijdag 12 maart waren er 
vergaderingen van de Noordwestelijke Wateren Advies-
raad. Op de Horizontale Werkgroep werd gesproken over 
de visserijmogelijkheden 2021 en het handels- en samen-
werkingsakkoord tussen de EU en het VK. Andere dos-
siers die in de EU op tafel liggen en waar de AC feedback 
verwacht van de Europese Commissie, zijn de technische 
maatregelen verordening, de herziening van de controle-
verordening, de Green Deal met de biodiversiteit- en Farm-
to-Fork strategieën en de toekomstige werking van de AC’s.

De meeste van die onderwerpen worden specifiek opge-
volgd in NWWAC-focusgroepen zoals ‘Landing Obligation’, 
‘Climate & Environment’, ‘Control’ en ‘Brexit and Functioning’. 
De respectievelijke voorzitters gaven dan ook een stand van 
zaken mee in deze focusgroepen, net als de voorzitters van 
de focusgroepen in samenwerking met andere AC’s ‘Brown 
Crab’ en ‘Skates & Rays’. Verder ging het in de horizontale 
werkgroep over de herziening van de statuten en het huishou-
delijk reglement van de NWWAC en de voorbereiding van de 
voorzittersverkiezingen en -benoemingen in het najaar.

Werkgroep 3 (Engels Kanaal) kwam bijeen op 10 maart. De 
agendapunten konden niet afgewerkt worden en er wordt 
een vervolgvergadering gepland, zodat de discussies over 
beheer van de schelpenvisserij en van de flyshoot-visserij in 
ICES-gebied 7d kunnen verder gezet worden. Onder werk-
groep 3 zijn er tevens focusgroepen over zeebaars- en wul-
kenvisserij die hun werkzaamheden nog moeten toelichten.

De tweede vergadering op 10 maart was Werkgroep 2 (Kel-
tische Zee). Net zoals in de andere werkgroepen werd de in-
breng van Europese Commissie gemist over het visserijbe-
heer in dit gebied. De Werkgroep 1 (Westen van Schotland) 
werd niet gevolgd door de Rederscentrale, maar we waren 
er wel weer bij wanneer Werkgroep 4 (Ierse Zee) doorging. 
Gebiedssluitingen, kabeljauw, schelvis en wijting waren de 
onderwerpen bij deze laatste.

Tijdens de ExCom-vergadering op 12 maart werden maar 
liefst dertig actiepunten goedgekeurd vanuit de verschil-
lende werkgroepen, ter opvolging door het secretariaat 
dat gevestigd is in het Ierse Dun Laoghaire. Met de rappor-
tering over de opvolging van het werkprogramma van de 
NWWAC, de administratie en de begroting, werden geen 
problemen vastgesteld.

Fishing for Litter Coordinators meeting
Op donderdag 11 maart vond een eerste bijeenkomst 
plaats georganiseerd door KIMO International met Fishing 
for Litter-coördinators uit verschillende Europese lidstaten 
en het VK. De bedoeling is om een netwerk van FFL-pro-
jecten te creëren. Hiervoor werd een questionnaire rondge-
stuurd. De resultaten werden besproken tijdens de meeting. 
Daaruit kwam naar voor dat stakeholders voornamelijk dit 
platform zouden gebruiken voor praktische informatie met 
betrekking tot FFL, zoals Best Practices, contactgegevens, 
implementatie van regelgevingen, etc.

Vervolgens gaf KIMO International een toelichting over hun 
toekomstige doelstellingen. Ten eerste ondergaat hun web-
site een opfrissing. Daarnaast wordt er gestreefd naar het 
optimaliseren van de sociale media en deze meer te inter-
nationaliseren. Een jaarlijkse FFL-conferentie of het houden 
van een FFL-dag in verschillende deelnemende landen 
staat eveneens op de planning. Ten slotte werd het voorstel 
besproken om te werken via een mailing list of intern plat-
form waarop stakeholders zich kunnen aanmelden.

VLV-Rederscentrale managementoverleg
In de ochtend van 11 maart is het regelmatig overleg tus-
sen de voorzitter en de directeur van de Rederscentrale 
doorgegaan met de voorzitter, gedelegeerd bestuurder en 
operationeel directeur van de VLV. Daarbij kwamen eerst de 
samenwerkingspunten onder het productie- en marketing-
plan van de producentenorganisatie aan bod. Daarna werd 
de logistiek rond aanlandingen in Britse havens besproken.

Visserijcontrole en specifiek de weegplicht bij aanlanding 
was een ander onderwerp, waarbij een gezamenlijk stand-
punt over de herziening van de Europese controleverorde-
ning aan bod kwam. Samenwerking rond de traceerbaar-
heidsverplichtingen is een nuttige evolutie in verband met 
dit onderwerp. De planning van de VLV rond aanlandingen 
in Deense havens maakt ook deel uit van dit overlegpunt.

Andere onderwerpen waren Visserij Verduurzaamt, de nieu-
we sluis in Zeebrugge, het Plaice-2-Be project en de regis-
tratie van deelvis.

NWWAC Climate and  
Environment focusgroep 
Op vrijdag 12 maart vond een bijeenkomst van de Climate & 
Environment focusgroep onder de Noordwestelijke Wateren 
Adviesraad (NWWAC) plaats. Ten eerste werd de openbare 
raadpleging over de evaluatie van de EU-biodiversiteitsstra-
tegie besproken. Ten tweede werd een nieuw initiatief van de 
Europese Commissie besproken in het kader van de ontwerp-
wet CO2-uitstoot van motoren. Dit initiatief stelt methodolo-
gische elementen vast voor het meten van de vermindering 
van de CO2-uitstoot van motoren van vissersschepen om een   
geharmoniseerd kader te bieden voor alle lidstaten. Voor vis-
sersvaartuigen met een lengte tussen 12 en 24 meter moet 
immers elke nieuwe motor die wordt geïnstalleerd met steun 
van het Europees Fonds ten minste 20% minder CO2-uitstoot 
uitstoten dan de vorige motor. Er werd door de leden beslist 
dat de focusgroep input zal voorbereiden.

Ten slotte werd de voorbereiding van een NWWAC-advies 
als vervolg op de klimaatworkshop die in november 2020 
werd gehouden, besproken. Een eerste versie van het ont-
werpadvies werd na afloop van de meeting rondgestuurd 
naar de leden voor een eerste ronde opmerkingen. Een 
gedetailleerde rapportering over de NWWAC-klimaatwork-
shop van 26 november 2020 kan elders in dit informatie-
blad gevonden worden.

EB/JV ■

Aandachtspunten van de Rederscentrale - deel 2
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Southwark pijpleiding
Op woensdag 17 februari vond een vergadering plaats 
tussen Britse, Nederlandse en Belgische visserijvertegen-
woordigingen en projectontwikkelaars van de Southwark 
pijpleiding. Het gaat om een pijpleiding van net geen 6 km 
lang, ten noorden van Norfolk.

Gezien er in het gebied heel wat zandgolven zijn, werd een 
studie verricht om de verschillende mogelijke realisaties te 
onderzoeken, waarbij rekening werd gehouden met meer-
dere criteria waaronder ook de bezorgdheid van visserij be-
treffende plannen voor het niet-ingraven van de pijpleiding. 
Uit de studie kwam naar voor dat de pijpleiding niet onbe-
dekt op de zeebodem gelegd kan worden, maar het best 
in een sleuf ingegraven wordt. Er wordt gepland om tijdens 
het vierde kwartaal dit jaar te beginnen met de werken.

Soutwark	pijpleiding

Onderzeese stroomkabel  
België – Denemarken
Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten 
(Groen) heeft een eerste akkoord ondertekend met haar 
Deense collega dat moet leiden tot de bouw van een on-
derzeese stroomkabel. De kabel van zowat 500 kilometer 
lang, moet groene Deense windenergie naar ons land 
brengen en ons in staat stellen onze bevoorrading te ver-
zekeren. Beide ministers ondertekenden een ‘Memoran-
dum of Understanding’ begin februari dit jaar. 

In het kader van de Europese Green Deal, met de ambi-
tie om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, wil de 
federale regering beroep doen op hernieuwbare energie-
bronnen zoals windenergie. Naast inspanningen in eigen 

land, biedt internationale samenwerking extra perspectie-
ven, aldus minister Van der Straeten.

Met het ondertekende principeakkoord kan netbeheerder 
Elia nu aan de slag met de Deense netbeheerders. De volgen-
de stap is een haalbaarheidsstudie. Minister Van der Straeten 
mikt op 2030 voor het operationeel zijn van de kabel.

Technische informatie betreffende waar de kabel zou ko-
men en op welke manier deze gerealiseerd zal worden, is 
dus momenteel nog niet voorhanden. De Rederscentrale 
uit reeds haar bezorgdheid naar aanleiding van eerste ont-
vangen signalen dat de kabel slechts 2 meter diep onder 
de zeebodem ingegraven zou worden. Dit zou een nega-
tieve impact kunnen hebben in het kader van de veiligheid 
van onze vissers die voor de Belgische, maar ook voor de 

Nederlandse en Deense kust vissen. Rederscen-
trale zal bijgevolg dit dossier van nabij opvolgen.

Nederlandse  
Natura 2000-gebieden
Begin maart ontving Rederscentrale berichtge-
ving vanuit de Noordzee Adviesraad (NSAC) 
omtrent enkele wijzigingen in de Joint Recom-
mendations (gezamenlijke aanbevelingen) van 
de Nederlandse Natura 2000-gebieden Dog-
gerbank, Klaverbank, Friese Front en Centrale 
Oestergronden. De Rederscentrale is betrokken 
geweest via de NSAC bij het opstellen van advies 
over deze Joint Recommendations in 2019.

Aan de gebieden waarin visserijbeperkende 
maatregelen zouden gelden, is er niets gewij-
zigd. De grootste wijziging is dat de voorge-
stelde zones in het Nederlandse gebied van de 
Doggerbank nu ook gesloten zouden worden 

voor flyshooters, wat voorheen enkel in het Duitse gebied 
was. Daarnaast is in alle Joint Recommendations het voor-
stel om de pingfrequentie te verhogen van 30 naar 10 mi-
nuten in de zogenaamde ‘waarschuwingszones’.

Visserijgegevens via de Geofish-tool tonen een lage ac-
tiviteit van Belgische flyshooters aan, waarvan de meeste 
activiteit zich in het Duitse gedeelte bevindt. De impact 
op onze flyshooters zou dus relatief klein zijn. Hoewel de 
beperkte activiteit in het verleden, zien we wel een kleine 
toename afgelopen twee jaar in de Doggerbank. Dit werd 
ook reeds meegedeeld aan de Belgische vertegenwoor-
diger in de Scheveningen Groep waar overeenstemming 
betreffende deze gezamenlijke aanbevelingen bekomen 
moet worden.

JV ■

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke ordening op zee blijft een item waar de Rederscentrale continue aandacht voor heeft. Deze maand 
wordt er gerapporteerd over de Southwark pijpleiding en de plannen voor het leggen van een onderzeese stroom-
kabel tussen België en Denemarken. Ten slotte wordt er gerapporteerd betreffende wijzigingen in de gezamenlijke 
aanbevelingen van Nederlandse Natura 2000-zones.
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Emiel Brouckaert is sinds 2007 directeur van de Producen-
tenorganisatie en van de Beroepsvereniging van de Belgi-
sche reders ter zeevisserij, die beiden de naam Rederscen-
trale dragen. Dit houdt ook de inname van verschillende 
verantwoordelijkheden in visserij-gebonden structuren in, 
zowel op Europees, Belgisch als Vlaams niveau. Wat de  
Europese adviesraden betreft, is Emiel lid van de uitvoeren-
de comités van de Noordzee, Noordwestelijke Wateren en 
Zuidwestelijk Wateren AC’s. In de ExCom van de NWWAC 
 is Emiel benoemd tot voorzitter. De Rederscentrale neemt 
de secretariaatsfuncties van de Europese Associatie van 
Producentenorganisatie in de visserij (EAPO) waar. Daar-
door fungeert Emiel ook als secretaris-generaal van EAPO. 
Als secretariaat vertegenwoordigt de Rederscentrale 
EAPO in de Europese marktenadviesraad (MAC). In de 
aanloop naar de brexit en de gevolgen ervan, was er ver-
der nog de Belgische vertegenwoordiging in de European 
Fisheries Alliance (EUFA).

De directeur van de Rederscentrale is op federaal niveau 
woordvoerder van de werkgevers in het Paritair Comi-
té voor de zeevisserij. Daarnaast zetelt hij in het bestuur 
van het Zeevissersfonds, waarvan ook iedere twee jaar het 
voorzitterschap wordt waargenomen. De Rederscentrale 
patroneert tevens het enig sociaal secretariaat dat taken 
vervult rond de tewerkstelling aan boord van Belgische 
vissersvaartuigen en vaardigt daarbij vertegenwoordigers 
af in de Raad van Bestuur van Besox. Zowel federale als 
Vlaamse aanwezigheid is er in het Redersfonds. De Re-
derscentrale vaardigt reders af in het bestuur en organi-
seert het secretariaat. Op Vlaams niveau zetelt de direc-
teur van de Rederscentrale in de Strategische Adviesraad 
Landbouw en Visserij en hij is voorzitter van de Technische 
Werkcommissie Visserij daarvan. 

Marc Vieren is dit najaar ondertussen reeds 10 jaar actief in 
de Rederscentrale en heeft als voornaamste taak de opvol-
ging van de administratieve en financiële verplichtingen 
binnen de organisatie. Deze taken worden onder andere 
opgevolgd voor de Rederscentrale C.V. en V.Z.W alsook 
voor het Redersfonds en EAPO. Tevens worden de gesub-
sidieerde projecten geassisteerd bij de voorbereiding van 
de verantwoordende indieningen en uitbetalingen. Daar-
naast wordt ook de administratie van de aan de markt ont-
trokken vissoorten wegens drempelprijzen bijgehouden. 

Vervolgens worden ook de marktsituaties dagelijks op-
gevolgd zowel in binnen- als in buitenland. Ook aan de 
opmaak en evaluatie van het Productie- en Marketing-

plan van de producentenorganisatie draagt hij bij. Nau-
we opvolging van de activiteiten in de Vlaamse Visveiling,  
de Stedelijke Nieuwpoortse vismijn en de eerste verkopen 
van Belgische vaartuigen in het buitenland behoort even-
eens tot zijn taken. Verder is Marc betrokken bij het overleg 
met handel en retail in het kader van Visserij Verduurzaamt.
Ook het sociale luik behoort tot de taakopdracht waarbij 
mandaten in het Waarborg en Sociaal Fonds, vervangend 
lid Paritair Comité, Fedris en werkgroep Veiligheid onder 
PREVIS worden uitgevoerd. Het mandaat van de Reders-
centrale binnen de Stuurgroep Aquacultuur wordt even-
eens ingevuld door Marc. 

Sander Meyns werkt sinds eind 2012 voor de Rederscen-
trale, na het volbrengen van zijn studies Bestuurskunde. 
Op 1 januari 2021 is Sander Meyns gepromoveerd tot 
adjunct-directeur. Hij staat nu reeds de directeur bij in het 
secretariaatswerk voor de Raden van Bestuur, het Directie- 
comité en de Quotacommissie van de Rederscentrale, 
maar terwijl hij het team Projectcoördinatie zal blijven aan-
sturen, zal hij nu zich nu ook moeten voorbereiden om 
bij te dragen aan alle andere taken van de directeur. Wat 
betreft projectwerking coördineert Sander naast investe-
ringsdossiers voor rederijen ook heel wat andere projec-
ten. Zo zijn er, in het kader van overheidssteunmogelijk-
heden momenteel dossiers lopende en in voorbereiding 
rond de Visserij Verduurzaamt-erkenning, Fishing for Litter, 
selectiviteits- en overlevingsprojecten, marketingprojecten 
en andere. Tevens heeft Sander verantwoordelijkheden 
binnen de opvolging van het Convenant ‘Visserij verduur-
zaamt’ en de voorbereiding van de opvolger. Zoals ieder-
een in het team heeft hij een belangrijke rol in het voor-
bereiden, uitvoeren en opvolgen van het Rederscentrale 
Productie- en Marketingplan. Sinds enkele jaren is Sander 
voorzitter van de VLAM-sectorgroep Vis en neemt hij een 
mandaat op in de Raad van Bestuur van VLAM. 

Jasmine Vlietinck startte in oktober 2016 als Projectassis-
tente en bekleedt momenteel de functie van Projectmede-
werker binnen het projectenteam van de Rederscentrale. 
In dit team met Sander is haar algemene verantwoorde-
lijkheid het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van alle 
vormen van projecten van belang voor de Rederscentrale 
en de reders. Daarnaast volgt Jasmine de ontwikkelingen 
op en onderneemt acties omtrent het vrijwaren van de be-
staande visgronden. Ruimtelijke ordening – met inbegrip 
van mariene beschermde gebieden, windmolenparken 
en andere activiteiten op zee die de visgronden inper-
ken – valt hieronder, maar ook belangrijke dossiers zoals 

Rederscentrale-team
Het personeelsteam van de Rederscentrale bestaat anno 2021 uit vijf medewerkers, na-
melijk Emiel Brouckaert, Marc Vieren, Sander Meyns, Jasmine Vlietinck en Zarah Bellefroid.  
Op dat vlak zijn er geen wijzigingen te melden. Wel maakt Sander Meyns promotie en vervult 
hij vanaf heden de functie van adjunct-directeur. Projectmedewerker Jasmine Vlietinck zal 
vanaf 1 juni 2021 de overstap maken naar 4/5-tewerkstelling. Marc Vieren blijft zoals gekend 
de functie van administratief en financieel coördinator uitvoeren. Zarah Bellefroid, inmiddels 
ook reeds twee jaar werkzaam bij de Rederscentrale, is directie-assistente. Het Rederscentra-
le-team wordt aangestuurd door directeur Emiel Brouckaert. In kader van Sanders’ promotie 
lijkt het ons nuttig om de verschillende taken binnen het team te overlopen.
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Windmolens op zee
In de aandachtspunten van de februari 2021-editie van dit informatieblad werd melding gemaakt van een overleg 
met het kabinet van de minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, en de betrokken federale overheids-
diensten. In dit artikel wordt verder ingegaan op het aspect windmolens dat bij dat overleg aan bod kwam. Tevens is 
op 17 maart in de visserijcommissie van het Europees Parlement het onderwerp ‘De impact op de visserijsector van 
offshore windmolenparken en andere hernieuwbare energiesystemen’ aan bod gekomen.

Visserijcommissie van  
het Europees Parlement
Europees parlementslid Peter van Dalen, een Nederlander 
uit de EVP-fractie, bereidt een parlementair rapport voor 
over de impact op de visserijsector van offshore windmo-
lenparken en andere hernieuwbare energiesystemen. Het 
doel van dit rapport is dat het zou gebruikt worden door 
de Europese Commissie bij het evalueren van de mariene 
ruimtelijke plannen van de EU-lidstaten. Het ontwerp van 
zijn rapport werd op 17 maart tijdens een zitting van de 
visserijcommissie besproken.

Van Dalen vatte samen dat de constructie van windmolen-
parken al enkele decennia een impact heeft op de zee. Hij 
vraagt daarom dat er bij de planning ervan meer betrok-
kenheid komt van de vissers en meer samenwerking met 
hen. Er was al eens een discussie over dit onderwerp tij-
dens een zitting in de herfst vorig jaar waar geconcludeerd 
werd dat een voorzorgsprincipe zou moeten toegepast 
worden wanneer nieuwe windmolenparken gebouwd 
worden. Een constructie zou enkel mogen doorgaan wan-
neer het duidelijk is dat er geen schade wordt toegebracht 
aan het marien milieu.

De studies tot nu toe hebben enkel aangetoond dat er niet 
genoeg kennis is van de (lange termijn) sociale, econo-

mische en milieugevolgen – vooral voor de kustgebieden 
en de bewoners ervan – van het lawaai, de kabels en de 
parken algemeen. In het ontwerprapport staat dan ook de 
vraag om veel meer studies te organiseren om kennis te 
verwerven over de veelheid aan aspecten met een impact 
door windmolens op zee. Wel is de rapporteur voorstand-
er van een win-win-situatie bij het bouwen van windmo-
lenparken in mariene beschermde gebieden, waardoor er 
meer ruimte overblijft voor de visserij.

Ook andere leden van de visserijcommissie van alle poli-
tieke fracties gaven hun mening over van Dalen’s ontwerp. 
Ze kregen tot 26 maart om hun voorstellen tot aanpassing 
door te geven, waarna de parlementaire commissie het 
rapport, met eventueel ingediende amendementen, zou 
goedkeuren. 

Ontwikkeling tweede windmolenpark  
Belgisch deel Noordzee 
Het kabinet van minister van de Noordzee Vincent  
Van Quickenborne bracht de Rederscentrale via hierna 
volgend bericht op de hoogte van concretere plannen  
betreffende de ontwikkeling van een tweede zone voor 
windenergie in het Belgisch deel van de Noordzee.

de Wnb-garnalenvergunning en de black box-verplich-
ting in de Nederlandse wateren. Ook het opvolgen van 
belangrijke Europese dossiers zoals de EU-Green Deal en  
de EU-biodiversiteitsstrategie via de Europese Adviesra-
den valt onder het takenpakket. Jasmine staat ook in voor 
het onderhoud en het up-to-date houden van de Reders-
centrale-website.

Op 11 maart 2019 vervoegde Zarah Bellefroid als jongste 
lid het team van de Rederscentrale. Als directie-assistente 
verzorgt zij onder meer de eerstelijnscommunicatie voor 
het secretariaat. U kunt bij haar terecht voor allerhande 
administratieve vragen en verzoeken zoals onder meer 
de aanvraag van een dispensatie, de inschrijving voor de 
GMDSS-cursus, etc. De praktische organisatie van vergade-
ringen behoort ook tot het takenpakket van Zarah. Zo zal u 
steeds tijdig van haar alle uitnodigingen en werkdocumen-
ten ontvangen. Als vertegenwoordiger van de Rederscen-
trale neemt Zarah tevens enkele mandaten op. Zo zetelt ze 
in het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij alsook in 
het Fonds voor Scheepsjongeren. Dit fonds komt tussen in 
de kosten en lasten van de tewerkstelling van scheepsjon-
geren met de bedoeling de instroom in de sector te be-
vorderen. Daarnaast is ze plaatsvervangend lid in het offi-
ciële adviesorgaan van de Vlaamse overheid, namelijk de 

strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 
en de Technische Werkcommissie Visserij. De Rederscen-
trale organiseert ook het secretariaat van de overkoepe-
lende Europese Associatie van Producentenorganisaties 
van de visserij (EAPO). In het kader hiervan organiseert en 
woont Zarah de meeste vergaderingen van deze overkoe-
pelende Europese organisatie bij. Ook de administratieve 
afhandeling van onder meer de kostenvergoeding voor  
de EAPO-leden neemt zij voor haar rekening. 

Onder hoofdredactie van de directeur werken alle team-
leden mee aan de verwezenlijking van dit informatieblad. 
Zarah en Jasmine coördineren de samenwerking met  
de zetter en drukker tot het eindproduct waarin u dit leest.

Om alle werkzaamheden van de Rederscentrale weer te 
geven, mag zeker niet over het hoofd gezien worden dat 
voorzitters en ondervoorzitters van de Raad van Bestuur en 
de Quotacommissie en heel wat andere leden ook man-
daten en vertegenwoordigingen invullen in naam van de 
Rederscentrale. Voor meer gedetailleerde informatie hier-
over verwijzen we naar https://rederscentrale.be/manda-
ten-en-vertegenwoordiging/ .

ZB/EB/SM/MV/JV ■

https://rederscentrale.be/mandaten-en-vertegenwoordiging/
https://rederscentrale.be/mandaten-en-vertegenwoordiging/


 

30

Impact windenergie op mariene milieu
Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst 
gebruikte mariene gebieden ter wereld. Om die reden 
stelt de federale overheid een Marien Ruimtelijk Plan op 
voor het Belgische deel van de Noordzee. In het Marien 
Ruimtelijk Plan 2014-2020 was reeds een oostelijke zone 
aangeduid voor hernieuwbare energie. Naast deze zone 
zijn in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 drie nieuwe 
zones aangeduid. Samen zijn ze 285 km2, goed voor de 
productie van maximaal vier gigawatt aan hernieuwba-
re energie. Uiteraard is de visserijsector bezorgd over de 
opmars van windmolenparken, niet alleen omwille van de 
noodzaak aan open ruimte om duurzame en rendabele 
visserij te kunnen bedrijven, maar anderzijds ook om de 
impact van windmolenparken op de visbestanden. De re-
dactie van dit informatieblad ging bij Steven Degraer van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap-
pen op zoek naar antwoorden op de meest pertinente vra-
gen van vissers op basis van lopende studies. 

Rederscentrale: Steven, bedankt om tijd te maken om ons 
wat meer te vertellen over lopende studies naar de impact 
van windenergie op het mariene milieu. Vertel eens, wie is 
Steven Degraer?
Steven Degraer: Ik ben een mariene ecoloog, afge-
studeerd aan de Universiteit Gent en sinds 2008 werkende 

voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen (KBIN). Ik leid de onderzoeksgroep ecologie 
en beheer van het mariene milieu (MARECO) binnen het 
KBIN. Deze onderzoeksgroep is niet alleen bezig met off-
shore windenergie, maar het neemt wel een belangrijke 
taak in beslag. De andere thema’s zijn de ecologie van 
zeezoogdieren, zeevogels, vleermuizen en harde sub-
straten gemeenschappen. 

Rederscentrale: Hoe komt minister van de Noordzee Van 
Quickenborne bij jullie terecht voor studies naar de impact 
van windenergie?
Steven Degraer: Eén van de onderzoeksgroepen binnen 
het KBIN is het Beheer van het Marien Milieu (BMM). Zij 
beheren de wettelijke aspecten met betrekking tot de mi-
lieu-effecten van activiteiten op zee en zijn bevoegd om 
overheden te adviseren bij het vergunnen van activiteiten 
op zee. Een andere wettelijke bevoegdheid van BMM is 
het coördineren en uitvoeren van het monitoringprogram-
ma dat gekoppeld is aan milieuvergunningen. Uiteraard 
bezit het KBIN niet alle noodzakelijk expertise, maar vaak 
wordt beroep gedaan op partners zoals ILVO, UGent en 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Wij zijn in feite gestart in 2005 met een monitoringspro-
gramma dat gekoppeld werd aan de milieuvergunningen 

Informatie van het kabinet van de minster van de Noordzee

In het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 werd een tweede zone voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie aange-
duid, de Prinses Elisabethzone genaamd. Met deze tweede zone van 281 km² zullen de windmolens op de Noordzee 
4 GW aan hernieuwbare energie produceren, waarmee bijna 4,4 miljoen gezinnen van groene elektriciteit kunnen wor-
den voorzien. Belangrijk om weten is dat ongeveer 2/3 van de zone gelegen is in of tegen Natura 2000-gebied, waardoor 
er extra studies moeten gebeuren om de voorwaarden te bepalen waaronder de windmolens kunnen gebouwd worden.

Momenteel werkt een taskforce, waarin vertegenwoordigers zitten van de minister van Noordzee, minister van Energie, 
de bevoegde administraties (BMM, dienst Marien Milieu en AD Energie), Elia en de CREG aan het nieuwe regelgevend 
kader om de zones in de markt te zetten. Nieuw voor de ontwikkeling van deze zone is dat de overheid ditmaal zelf al het 
nodige studiewerk zal uitvoeren, zodat de weerhouden kandidaat, onmiddellijk alle vergunningen krijgt om het windmo-
lenpark te bouwen. Op die manier verzekeren we ons ervan dat de parken gebouwd worden tegen de beste prijs voor 
de consument.

Voor de zomer zal beslist worden in hoeveel kavels de zone zal worden ingedeeld. Een eerste tender wordt in 2023  
gepubliceerd en toegekend in 2024. Een volgende tender zal in 2025 uitgeschreven worden. 

Het Marien Ruimtelijk Plan voorziet reeds in mogelijkheden voor aquacultuur en passieve visserij. Welke andere activi-
teiten bijkomend toegelaten zullen worden moet nog beslist worden. Veiligheid zal hierbij een belangrijk criterium zijn. 

Tijdslijn	ontwikkeling	Prinses	Elisabethzone

Momenteel werkt een taskforce, waarin vertegenwoordigers zitten van de minister van Noordzee, 
minister van Energie, de bevoegde administraties (BMM, dienst Marien Milieu en AD Energie), Elia en 
de CREG aan het nieuwe regelgevend kader om de zones in de markt te zetten. Nieuw voor de 
ontwikkeling van deze zone is dat de overheid ditmaal zelf al het nodige studiewerk zal uitvoeren, zodat 
de weerhouden kandidaat, onmiddellijk alle vergunningen krijgt om het windmolenpark te bouwen. 
Op die manier verzekeren we ons ervan dat de parken gebouwd worden tegen de beste prijs voor de 
consument. 

Voor de zomer zal beslist worden in hoeveel kavels de zone zal worden ingedeeld. Een eerste tender 
wordt in 2023 gepubliceerd en toegekend in 2024. Een volgende tender zal in 2025 uitgeschreven 
worden.  

Het Marien Ruimtelijk Plan voorziet reeds in mogelijkheden voor aquacultuur en passieve visserij.  
Welke andere activiteiten bijkomend toegelaten zullen worden moet nog beslist worden. Veiligheid zal 
hierbij een belangrijk criterium zijn.  
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voor de eerste windmolenparken. Doorheen de jaren is dit 
verder gegroeid en is dit gekoppeld aan diverse onder-
zoeken via andere financiering. Alle windmolenparken 
dragen financieel bij aan die studies, die efficiënter kun-
nen worden uitgevoerd door ze aan elkaar te koppelen.  
De studies zijn reeds lopende sinds 2005 tot minstens 2023 
op zeer continue basis. Dit leidt tot unieke tijdsreeksen en 
maakt conclusies mogelijk over het langetermijneffect op 
bijvoorbeeld de visbestanden. In 2018 werd het KBIN, in 
de aanloop naar de aanname van het nieuwe Marien Rui-
mtelijk Plan 2020-2026, gevraagd om specifiek de impact 
van windmolenparken op mariene beschermde gebieden 
te onderzoeken. De informatie uit het monitoringprogram-
ma wordt dus verder aangevuld gedurende het lopende 
onderzoek.

Afbeelding:	de	zones	voor	windenergie	zoals	voorzien	in	het	MRP	
2020-2026	met	drie	mogelijk	nieuwe	zones	in	het	westen

Rederscentrale: Bekijken jullie alle aspecten van het ma-
riene milieu (zoals bijvoorbeeld visbestanden) apart in  
de studie of het marien milieu als één geheel?
Steven Degraer: We proberen alle aspecten van het 
mariene milieu apart te bestuderen zonder hun interactie 
uit het oog te verliezen. Dit wordt wel op elkaar afgestemd, 
bijvoorbeeld naar metingen toe waardoor de data kan 
worden geïntegreerd. De rapportage is wel nog steeds 
sterk gericht op de afzonderlijke ecosysteemcomponent-
en. Alhoewel de effecten van visserij op het marine milieu 
onderdeel uitmaken van de studie, wordt de visserij op 
zich niet bestudeerd binnen dit project, want de focus ligt 
voornamelijk op mariene beschermde gebieden.

Rederscentrale: Kunt u dan geen tussentijdse resultaten 
meedelen die interessant zijn voor de visserijsector? 
Steven Degraer: Toch wel, want ook op Europees niveau 
zijn er veel studies lopende rond de impact van wind-
molenparken op visserij. Wij hebben wel een onderzoek 
gedaan naar de spreiding van visserij in de buurt van wind-
molenparken. Daar hebben we kunnen aantonen dat er 
wel een aantrek is van visserijactiviteiten in de nabijheid 
van windmolenparken. De vangstefficiëntie bevindt zich in 
die zones op een hoger niveau als voorheen. 

Wat betreft de impact op visbestanden hebben we ons 
voornamelijk gefocust op het aantrekken van vissen. De 
studies tonen aan dat er vrij weinig effect aantoonbaar 

is binnen de windmolenparken maar op grotere afstand 
van de turbines. Op sommige momenten zie je bepaalde 
soorten meer, op andere momenten minder. Dit is dus 
gelijkaardig als situaties buiten windmolenparken. 

Wat wel interessant is, zijn de effecten in de nabijheid van 
turbines. Sommige soorten zoals makreel voelen zich en-
kel aangetrokken door de structuur (bvb een pilaar) maar 
niet tot het voedsel. Kabeljauw en steenbolk zijn echter 
soorten die aangetrokken worden en zich voeden met de 
fauna die op de molens groeien en er lange tijd blijven. 
Horsmakreel komt ook in hogere dichtheden voor, voedt 
zich er maar we merken op dat zij sneller weer wegtrek-
ken. Wat we nu recent ook wel opmerken is dat ook pladijs 
aangetrokken wordt tot de turbines. Dit zijn eerder onver-
wachte resultaten die verder onderzocht worden binnen 
een lopend ILVO-doctoraatsonderzoek. Deze soorten zijn 
het meest talrijk aanwezig in windmolenparken. Soorten 
die er zeldzamer zijn, zijn zeer moeilijk te bestuderen en 
daar hebben we dan ook minder kennis over.

Afbeelding:	steenbolk	werd	tijdens	het	onderzoek	in	grote	 
hoeveelheden	waargenomen	in	windmolenparken	 
(Bron: RBINS/A. Norro)

Rederscentrale: Zijn er ook negatieve resultaten met be-
trekking tot vis?
Steven Degraer: Positief en negatief is zeer contextafhan-
kelijk. We zien twee grote opdelingen. Boven water zien 
we grote conflicten met zeevogels, sommige worden aan-
getrokken, maar sommigen worden afgestoten. Sommige 
vogelsoorten lopen door de aantrekking een hogere kans 
op aanvaring met de wieken. Onder water zien we minder 
negatieve effecten tijdens de operationele fase. Maar de 
constructie van windmolenparken gaat wel gepaard met 
enorme geluidsproductie en heeft een grote impact op 
zeezoogdieren. Studies tonen aan dat er geen sprake is 
van ‘exploderende’ jonge vissen, maar dat ze wel degelijk 
stress ondervinden. Op heden zijn we nog niet in staat om 
de overleving op langere termijn in te schatten. Er is één 
observatie in het Belgisch deel van de Noordzee waarbij 
wijting tijdens het heien kwam bovendrijven, maar ook 
daar is er geen duidelijkheid op wetenschappelijk vlak 
of dit ging over sterfte of gewoon even “een slag van de 
molen”. Ook voor volwassen kabeljauw suggereert data 
dat er een effect zou kunnen zijn op overleving, maar ook 
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Aanvullende quotamaatregelen
Na advies van de Quotacommissie, die samenkwam op 16 februari 2021, stuurde de Dienst Visserij aanvullende 
quotamaatregelen uit die op 16 maart 2021 van kracht werden. Hierna volgt een samenvatting van de wijzigingen.

Schol Noordzee
In de periode van 16 maart 2021 tot en met 31 oktober 
2021 worden scholvangsten van vissersvaartuigen van het 
KVS in ICES-gebieden 2,4 beperkt tot 460 kg/kW. 

Ingeval gedurende een reis, de vangsten zowel in de 
ICES-gebieden 2,4 als 7.de worden verwezenlijkt, worden 
de gevangen hoeveelheden schol in de Noordzee beperkt 
tot 800 kg/dag. 

Scholvangsten van vissersvaartuigen van het GVS worden 
in ICES-gebieden 2,4 beperkt tot 200 kg/kW in de periode 
van 16 maart 2021 tot en met 30 juni 2021.

Ingeval gedurende een reis, de vangsten zowel in de 
ICES-gebieden 2,4 als 7.de worden verwezenlijkt, worden 
de gevangen hoeveelheden schol in de Noordzee beperkt 
tot 1600 kg/dag voor vaartuigen van het GVS. 

Horsmakreel 4.bc, 7.d
Voor vissersvaartuigen is het toegestaan om vanaf 16 maart 
2021 tot en met 30 juni 2021 een hoeveelheid hors- 

makreel gedurende een zeereis in de ICES-gebieden 4.bc 
en 7.d op te vissen dat gelijk is aan 50 kg/dag.

Wijting 7.b-k
Wijtingvangsten van vissersvaartuigen van het KVS worden 
in ICES-gebied 7.b-k beperkt tot 50 kg/dag en 100 kg/dag 
voor vaartuigen van het GVS.

Voor de vissersvaartuigen uitgerust met planken en ze-
gen is het voor de periode van 16 maart 2021 tot en met 
31 maart 2021 verboden om nog wijting aan te voeren uit 
het ICES-gebied 7.b-k. 

Andere adviezen
De Dienst Visserij meldde ook een goede ontvangst van 
de adviezen van de Quotacommissie voor de maatregelen 
vanaf 1 april en bevestigde dat deze tijdig zullen worden 
bekeken voor publicatie eind maart.

ZB ■

daar is nog geen wetenschappelijke zekerheid over. Ver-
dere studies hierover zouden zeker hun nut kunnen heb-
ben. Dit kan gekoppeld worden aan het evolueren van de 
normen die momenteel gehanteerd worden op vlak van 
vb. geluidsdruk, die nu maximaal 185 decibel mag zijn. In 
functie van effecten van geluid hebben we in het verleden 
te veel aandacht gehad voor zeezoogdieren, terwijl nog 
extra onderzoek naar de impact van geluid op vis en ander 
zeeleven zou kunnen worden gevoerd. 

Rederscentrale: Wat zijn de hiaten binnen het huidige  
wetenschappelijk onderzoek?
Steven Degraer: De belangrijkste stap die we nog moeten 
zetten is de doorvertaling naar visstocks. De effecten die 
we lokaal vinden, wat betekenen deze voor de visstocks op 
zich? Zal er voor bijvoorbeeld kabeljauw hogere reproduc-
tie zijn of zal dit op stockniveau geen effect hebben? De re-
sultaten die we nu bezitten met betrekking tot vissoorten, 
tonen aan dat zij het net iets beter doen binnen als buiten 
het windmolenpark. Maar er zijn wel nog andere aspecten, 
zoals de impact op larven. We weten nog te weinig over 
de interactie tussen kraamkamers, kinderkamers en wind-
molenparken. De kinderkamer zal voor platvissen een 
minder groot probleem zijn omdat die vaker dichtbij de 
kust gelegen zijn, maar de kraamkamers kunnen mogelijks 
wel overlappen met windmolenparken. En uiteraard is de 
vraag hoe dit zich dat doorvertaalt naar de stock op zich. 

Rederscentrale: Hoe worden de resultaten uiteindelijk 
overgemaakt aan het Kabinet Van Quickenborne?
Steven Degraer: Zoals ik reeds meldde in het begin van 
ons gesprek, weten we al enorm veel op basis van het 
monitoringprogramma. Een belangrijk deel van wat we 
nog niet wisten over de impact van windmolenparken op 
het marien milieu wordt momenteel onderzocht. Maar 
nogmaals, de studies zijn vooral gericht op de koppeling 
met mariene beschermde gebied en de daaraan gekop-
pelde natuurdoelstellingen. Visbestanden komen daar 
wel aan bod als belangrijke ecosysteemcomponent. De 
studies zijn gestart in 2019 en zullen afgeleverd worden 
eind 2022. Die worden samengevat in een geïntegreerd 
boek dat zal uitgegeven worden in het voorjaar van 2023. 
Dit komt net op tijd om meegenomen te worden voor de 
bepaling van de voorwaarden voor de bouw van windmo-
lenparken. 

Rederscentrale: Bedankt voor dit verhelderd gesprek,  
Steven. We zijn benieuwd naar de definitieve resultaten 
van de studies en zijn steeds geïnteresseerd om mee te 
werken aan onderzoeken die de impact van activiteiten op 
zee op specifiek de visserijsector in kaart brengen. Want 
ondanks jullie voorzichtige eerste vaststelling dat wind-
molenparken weinig negatieve impact lijken te hebben 
op visbestanden, zijn vissers ervan overtuigd dat er wel 
degelijk minder positieve effecten zijn.

EB/SM ■
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Aanvoer
in januari werden in de Belgische havens 892 ton visserij-
producten aangevoerd door Belgische vissersvaartuigen. 
Dit is 32% minder dan vorig jaar. Hiervan werd 531 ton 
of 59% aangevoerd in de vismijn van Zeebrugge (+3%), 
348 ton of 39% in Oostende (-4%) en 13 ton in Nieuwpoort 
(2%).

De totale hoeveelheid aangelande demersale vissoorten 
daalde met 35% tot 641 ton. Dit is 72% van de totale aan-
voer.

De aanvoer van de belangrijkste rondvissoorten gaf vol-
gend beeld: kabeljauw +54%, schelvis -66% en wijting 
-35%. 

Bij de platvissen werd minder schol aangevoerd: 218 ton 
(-15%). Van tong werd 68 ton aangeland, een daling met 
58%. De aanvoer van tarbot en griet daalde respectievelijk 
met 26% en 24%. Tongschar daalde met 46%, net als schar-
tong (-96%). Er werd 29 ton zeeduivel aangeland (-20%). 
Van de diverse roggensoorten nam de aanvoer af met 56% 
tot 50 ton.

Bij de schaaldieren steeg de aanvoer van garnalen 
naar 7  ton terwijl er 12 ton langoustines werden aange-
voerd, 10  ton meer dan vorig jaar. De aanvoer van Sint- 
Jacobsschelpen daalde tot 43 ton.

Marktsituatie in de zeevisserij
JANUARI 2021

Teneinde seizoenschommelingen te neutraliseren,  
worden de gegevens vergeleken met de overeenstemmende

maand van het voorgaande jaar.

Forse aanvoerdaling en prijsdalingen zorgen voor halvering van 
de aanvoerwaarde. Brexit en Covid-19 zijn de belangrijkste oorzaken.

De	aanvoer	van	demersale	vissoorten,	schaal-	en	weekdieren	t.o.v.	dezelfde	maand	2020

STIJGERS  DALERS 
Soort Ton % Soort Ton %

Kabeljauw 7 +54 Schelvis 3 -66%

Schar 7 +13 Wijting 19 -35%

Garnaal 7 +57 Steenbolk 37 -20%

Langoustines 12 +460 Schol 218 -15%

Bot 1 -24%

Tong 68 -58%

Tarbot 13 -26%

Griet 12 -24%

Tongschar 14 -46%

Schartong 2 -96%

Rode Poon 56 -8%

Zeeduivel 29 -20%

Rog 50 -56%

Hondshaai 24 -60%

Sint-Jacobsschelpen 43 -17%

Zeekat 141 -24%

Pijlinktvis 28  -52%
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Aanvoerwaarde
De totale aanvoerwaarde in de drie Belgische vismijnen, 
gerealiseerd door Belgische vaartuigen, bedroeg in janu-
ari 2,9 miljoen euro t.o.v. 5,74 miljoen euro in januari vorig 
jaar. Dit is een daling met 49%.

De besomming voor de demersale vissoorten bedroeg 
2,14 miljoen euro (-54%), wat overeenkomt met 74% van 
de totale aanvoerwaarde (-8%).

Schelvis en wijting brachten respectievelijk 81% en 21% 
minder op, nl. € 3.400 voor schelvis en € 25.300 voor wij-
ting. Kabeljauw bracht 12% meer op nl. € 20.600. 

De aanvoerwaarde van schol daalde met 29% tot 
399.000  euro. De aanvoerwaarde van tong daalde met 
67% tot 0,79 miljoen euro. Hiermee bedraagt de tongom-
zet 27% van de totale besomming.

Zeeduivel kende een aanvoerwaarde van € 253.000 (-29%). 

De besomming van garnalen nam toe met 3% tot € 39.400. 
De langoustineomzet, nam toe met 461%, wat resulteer-
de in € 93.300 omzet. Sint-Jacobsschelpen deden het met 
een opbrengst van €  49.200, 48% minder dan in januari 
vorig jaar.

Prijzen
De gemiddelde visprijs daalde met 25% tot 3,25 euro/kg. 
In de vismijn van Zeebrugge werd gemiddeld 3,09 euro/
kg (-28%) geboden en in Oostende werd 3,46 euro/kg be-
taald (-22%). De aanvoer in Nieuwpoort bracht gemiddeld 
3,91 euro/kg op (+8%).

Voor de demersale vissoorten betaalde men gemiddeld 
3,34 euro/kg t.o.v. 4,75 euro/kg in januari vorig jaar (-30%).

De prijs voor schol daalde met 16% tot 1,83 euro/kg.  
Per klasse 1-2-3-4 betaalde men respectievelijk volgende 
prijzen in euro/kg: 2,10 (-31%); 1,94 (-19%); 1,91 (-12%) en 
1,69 (-4%).

Onze economisch belangrijkste vissoort tong noteerde 
een prijsdaling van 21% tot gemiddeld 11,61 euro/kg. 

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

Evolutie	prijzen	demersale	vissoorten,	schaal-en	weekdieren	t.o.v.	zelfde	maand	2020
MV ■

STIJGERS  DALERS 

Soort Euro/kg % Soort Euro/kg %

Wijting 1,35 +23% Schelvis 1,16 -45%

Rog 2,70 +27% Kabeljauw 2,93 -27%

Hondshaai 0,70 +46% Steenbolk 0,56 -33%

Pijlinktvis 6,19 +6% Schol 1,83 -16%

Bot 0,33 -51%

Schar 0,65 -3%

Tong 11,61 -21%

Tarbot 9,72 -30%

Griet 7,33 -13%

Tongschar 4,35 -24%

Schartong 0,87 -38%

Rode poon 8,66 -11%

Zeeduivel 3,34 -15%

Garnaal 5,85 -34%

Sint-Jacobsschelpen 1,15 -38%

Zeekat 2,64 -5%

Grootte-
klasse

januari
2020

januari
2021 Evolutie

1 19,23 11,85 -38%

2 19,06 13,69 -28%

3 15,13 13,98 -8%

4 13,30 12,87 -3%

5 11,16 8,26 -26%

Totaal 14,80 11,61 -21%
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Vergelijkende zeevisserijstatistiek
januari (2020-2021)

01/2020 01/2021
KG EURO EURO/KG KG EURO EURO/KG 

Demersaal
ANDERE DEMERSALEN 791 621,84 0,79 596 533 0,90
BLONDE ROG 59.064 126.918,20 2,15 20.650 64.786 3,14
BOT 1.947 1.290,64 0,66 934 308 0,33
ENGELSE POON 46.468 33.442,28 0,72 52.735 36.618 0,69
GOLFROG 55 79,07 1,44
GRAUWE POON 2.650 824,38 0,31
GRIET 17.885 149.920,70 8,38 12.079 88.514 7,33
GROOTOOGROG 2.459 3.115,07 1,27
HAAIEN ALGEMEEN 78 28,26 0,36 205 164 0,80
HEEK 3.875 9.154,68 2,36 196 441 2,25
HEILBOT 18 236,79 13,16 109 1.477 13,55
HONDSHAAI 66.782 31.756,11 0,48 24.179 16.970 0,70
HONDSTONG 9.763 18.164,56 1,86 317 773 2,44
KABELJAUW 5.011 20.036,07 4,00 7.038 20.622 2,93
KATHAAI 8.604 5.604,16 0,65 2.015 1.386 0,69
KONGERAAL 5.715 3.789,87 0,66 6.126 3.107 0,51
KOOLVIS 26 44,65 1,72 315 287 0,91
LENG 1.913 5.997,20 3,13 394 1.058 2,69
LIPVISSEN 290 93,73 0,32 120 110 0,91
MUL 12.656 30.966,09 2,45 6.152 28.934 4,70
PALING 1 7,95 7,95 1 8 8,01
PIETERMAN 2.267 6.559,53 2,89
POLLACK 1.983 8.646,32 4,36 243 975 4,01
RODE POON 66.301 94.858,96 1,43 55.658 68.312 1,23
ROGGEN ALGEMEEN 78 94,99 1,22 48 49 1,03
SCHAR 7.676 4.786,26 0,62 6.649 4.329 0,65
SCHARRETONG 55.500 189.142,14 3,41 1.891 6.309 3,34
SCHELVIS 10.655 20.554,75 1,93 2.947 3.416 1,16
SCHOL 275.396 590.418,54 2,14 218.451 398.773 1,83
STEENBOLK 51.345 41.836,24 0,81 37.202 20.687 0,56
STEKELROG 46.330 89.370,16 1,93 29.121 69.611 2,39
TARBOT 19.964 273.784,75 13,71 12.961 125.918 9,72
TONG 199.321 2.908.150,94 14,59 67.881 788.056 11,61
TONGSCHAR 31.931 172.212,25 5,39 14.279 62.119 4,35
TORSK 6 0,12 0,02
WIJTING 34.523 36.679,09 1,06 18.795 25.356 1,35
ZALMFOREL 1 4 3,99
ZANDROG 23.196 42.105,28 1,82 264 921 3,49
ZANDTONG 4.451 40.504,33 9,1 2.565 14.944 5,83
ZEEBAARS 3.300 29.628,68 8,98 2.502 20.483 8,19
ZEEDUIVEL 42.335 404.604,93 9,56 29.227 253.114 8,66
ZEEWOLF 362 1.326 3,66
ZONNEVIS 2.410 18.446,65 7,65 1.027 8.324 8,11
ZWARTE POON 2.109 503 0,24
ZWARTE ZEEBRASEM 297 237,85 0,8 1.488 1.086 0,73

TOTAAL DEMERSAAL 1.125.316 5.414.715,11 4,81 640.963 2.143.280 3,34
PELAGISCH

HARING 5.342 1.370,15 0,26 2.009 634 0,32
HORSMAKREEL 981 770,83 0,79 6.253 3.503 0,56
MAKREEL 1.822 4.549,21 2,50 1.613 4.278 2,65
SARDINE 469 547 1,17
SPROT 191 386,63 2,02 115 154 1,34

TOTAAL PELAGISCH 8.336 7.076,82 0,85 10.459 9.116 0,87
SCHAALDIEREN

ANDERE SCHAALDIEREN 2.995 1.537,05 0,51 1.659 2.789 1,68
GARNAAL 4.355 38.503,67 8,84 6.741 39.415 5,85
LANGOUSTINE 2.230 16.620,08 7,45 12.479 93.276 7,47
NOORDZEEKRAB 1.613 7.044,19 4,37 1.746 11.426 6,54
ZEEKREEFT 120 1.262,91 10,52 23 213 9,16

TOTAAL SCHAALDIEREN 11.313 64.967,90 5,74 22.648 147.119 6,50
WEEKDIEREN

OCTOPUSSEN 15.937 18.667,78 1,17 2.488 2.972 1,19
PIJLINKTVISSEN 64.295 384.201,14 5,98 27.901 172.740 6,19
SINT-JACOBSSCHELP 58.545 108.655,53 1,86 42.969 49.212 1,15
WULK 8.828 10.355,81 1,17 3.579 1.771 0,49
ZEEKAT 201.536 565.717,75 2,81 141.488 373.387 2,64

TOTAAL WEEKDIEREN 349.141 1.087.598,02 3,12 218.425 600.082 2,75
EINDTOTAAL 1.494.106 6.574.357,87 4,4 892.495 2.899.597 3,25
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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

Marine Succes Story

O.582 Hombre | Wartsilla Poyaud – 324kw
Mobilgard HSD 15W-40 | Mobil DTE 10 Excel 46 | Mobilgrease XHP  222

Absolute zekerheid en besparingen voor O.582 
‘Hombre’ dankzij Mobil-smeermiddelen

Situatie

Reder Willy Versluys stelde samen met schipper 
Joff rey onmiddellijk zijn vertrouwen in onze fi rma en 
onze Mobil-smeermiddelen. Zowel de hoofdmotor 
als de 2 hulpmotoren draaien op onze Mobilgard 
HSD 15W40. Wat de hydraulische olie betreft, werd 
gekozen voor onze premiumolie Mobil DTE 10 Excel 46. 
Tot slot werd door Ingelbeen-Soete aanbevolen om 
het waterafstotende smeervet Mobilgrease XHP 222 
te gebruiken.

Aanbevelingen

• Mobilgard HSD 15W-40 is een high 
performance, multigrade motorolie 
speciaal geformuleerd voor zwaarbelaste 
hoge snelheid dieselmotoren in 
de scheepvaart. Door zijn geavanceerde 
samenstelling zorgt de Mobilgard HSD 
15W40 voor optimale prestaties in zowel 
moderne als oudere dieselmotoren.

• Mobil DTE 10 Excel 46 is een unieke anti-slijtage hydraulische 
olie specifi ek ontworpen voor een uitstekende hydraulische 
effi  ciëntie in combinatie met een langere olielevensduur. 

• Mobilgrease XHP 222 is een uitstekend lithium-complex 
smeervet met een superieure weerstand tegen 
de wegwassende werking van water en 
uitmuntende bescherming. 

Resultaat en voordelen

Dankzij de Mobilgard HSD 15W-40 en de Mobil Serv Lubricant Analysis kan 
een optimaal smeerinterval aangehouden worden. De gemeten waarden 
voor metaalslijtagedelen toonden dat de motor perfect beschermd blijft 
tijdens deze intervallen.

De Mobil DTE 10 Excel 46 zorgt voor een hoger beschermingsniveau en 
zorgt tevens voor een dubbel interval t.o.v. de intervallen bij gebruik van 
een standaard hydraulische olie.

Het gebruik van Mobilgrease XHP 222 zorgt eveneens voor een optimaal 
smeerinterval en o.a. een dubbele levensduur van de schroefaskoker. 
Deze twee factoren zorgen voor een signifi cante besparing van 4 370 EUR.



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

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

previs@zeevissersfonds.be

Contact:
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

Download de Previs App!


